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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 perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 3. 
untuk 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 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 6. 
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.
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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 Rencana Kerja 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 pembanguanan 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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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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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 dijadikan 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 pemerindah 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 konsultasi  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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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 Kerja SKPD

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Hasyr, ayat 18)

Rencana kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Renstra SKPD yang 
telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD 
merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun 

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja 
SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang 
perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
Renstra SKPD. 

Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas 
dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam 
memecahkan masalah. Renja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan 
bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan 
pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat 
menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya Renja SKPD sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka para pemangku 
kepenitngan yang terlibat baik, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, dan 
mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana kerja 
dalam menterjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 
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Topik ini, mengarahkan pemahaman peserta tentang konsep rencana kerja SKPD sebagai kerangka acuan 
dalam mengkaji pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip, kebijakan dan proses penyusunan Renja SKPD terkait 
pelayanan publik. Topik ini berupaya untuk memberikan pemahaman bersama tentang konsep Renja SKPD sebagai 
landasan dalam pembahasan pada topik selanjutnya.

Tujuan

Peserta diharapkan memahami konsep dan kedudukan Renja SKPD dalam rencana pembangunan 
daerah.

 

Pokok Bahasan

Pengertian Renja SKPD.•	

Karakteristik Renja SKPD.•	

Manfaat Renja SKPD.•	

Landasan hukum Renja 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: Jembatan Terkuat.•	

Bahan Bacaan 1.1: Rencana Kerja SKPD: Konsep dan Aplikasi dalam Perencanaan •	
Pembangunan.
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Memahami Renja SKPD

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

Mintalah kepada peserta untuk mensimulasikan permainan “Jembatan Terkuat”. Sebagai 2. 
panduan gunakan lembar permainan 1.1.

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

Apa yang Anda pahami tentang Renja SKPD?•	

Sejauhmana keterkaitan rencana strategis dengan Renja SKPD?•	

Mengapa SKPD membutuhkan sebuah rencana kerja?•	

Elemen penting apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah Renja 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 Renja SKPD

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 pendek? (tuliskan dalam kartu merah)•	

Menurut Anda apa karakteristik dari rencana kerja? (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 catatan 5. 
kartu dari anggotanya, mana saja yang termasuk katagori rencana jangka pendek atau rencana 
kerja. 

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 Pendek dengan Rencana Kerja

Rencana Jangka Panjang Rencana Strategis

Mintalah perwakilan peserta untuk memaparkan dalam pleno, 7. 

Berikan kesempatan kepada kelompok 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 pembahasan10. 

Kegiatan 3:  Manfaat Renja 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 Renja SKPD dengan 2. 
mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Hasil apa saja yang diharapkan dari Renja SKPD?•	

Manfaat apa saja yang diperoleh dari Renja SKPD?•	

Siapa saja pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari Renja 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 Renja 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 kerja SKPD 2. 
dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Apa yang menjadi landasan hukum dari Renja SKPD?•	

Mengapa landasan hukum tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan •	
Renja SKPD?

Bagaimana keterkaitan antara Renja SKPD dengan produk atau dokumen perencanaan •	
daerah lainnya?
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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 dalam 
menggali pemahaman tentang konsep Renja SKPD dikaitkan dengan sistem perencanaan dan 
penganggaran pembangunan daerah 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 di datangkan dari luar untuk membahas topik khusus 
sesuai dengan tema yang akan dibahas. beberapa definisi tentang rencana kerja tahunan 
organisasi khususnya SKPD. 

Setelah proses penggalian awal dari peserta, sehingga memiliki kesamaan pemahaman tentang 
konsep dasar Renja SKPD sebagai landasan untuk memahami proses pembelajaran pada sesi-sesi 
selanjutnya. Dalam situasi tertentu, fasilitator mungkin dihadapkan pada kondisi peserta yang 
belum memiliki pemahaman awal tentang topik yang akan dipelajarinya. Fasilitator disarankan 
untuk melakukan penjelasan awal tentang konsep Renja SKPD atau ketika proses pembelajaran, 
peserta yang telah memiliki pengalaman dalam praktek penyusunan Renja SKPD diberikan 
kesempatan untuk menjelaskan kepada peserta lainnya. Cara lain dilakukan melalui beberapa 
permainan kreatif yang dikembangkan oleh fasilitator atau atas inisiatif peserta sendiri untuk 
mempertegas tentang konsep rencana kerja disesuaikan dengan tema pembelajaran dan kondisi 
peserta.
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Jembatan Terkuat  

Format : Kelompok
Waktu : 20-30 Menit
Tempat      : Di dalam atau di luar ruangan
Bahan  : Kertas A4 (4 lembar), selotif, karton kecil,  sedotan 

  (10 batang), dua buah kawat @ 10 cm dan benang 45 cm
Peserta : 20 – 25 orang

Deskripsi

Permainan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan penghayatan 
kepada peserta tentang pentingnya sebuah rencana kerja melalui upaya membangun 
kepemimpinan dan kerjasama tim dalam menyelesaikan suatu masalah yang 
dihadapi. Permainan ini mengarahkan peserta untuk menggali ide, gagasan, inisiatif 
dan kreativitas dalam merancang dan membuat sebuah jembatan yang memiliki 
kekuatan untuk menanggung beban di atasnya. Dimulai dengan menggali ide kreatif, 
mengelola tim, pembagian tugas dan kerjasama untuk membangun sebuah jembatan 
dengan panjang 45 cm, lebar 3-10 cm dengan bahan-bahan yang telah disediakan. 
Masing-masing kelompok harus berupaya menghasilkan sebuah jembatan yang 
kuat dan kokoh. Pada akhir permainan fasilitator akan menguji jembatan kelompok 
mana yang paling kuat. Alat ujinya digunakan mulai dari spidol, hingga balok yang 
beratnya dibuat secara berurutan. Kelompok diberikan waktu terbatas. Peserta dapat 
melakukan permainan dengan cara mandiri atau berkelompok dengan pembagian 
tugas tertentu. Kelompok yang berhasil membuat jembatan paling kuat dan kokoh 
akan keluar sebagai pemenang. 

 

Tujuan

Memahami pentingnya sebuah rencana bagi kelompok atau tim dalam mencapai 1. 
tujuan yang diharapkan.

Melatih kesadaran peserta tentang pentingnya perencanaan dan 2. 
pengorganisasian dalam menghadapi situasi dan permasalahan.

Melatih kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah.3. 

Melatih kepemimpinan dalam mengarahkan ide dan gagasan kreatif yang 4. 
muncul dari masing-masing anggota.

Lembar Permainan

1.1
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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 
(pembagian kelompok tergantung jumlah peserta keseluruhan).

Fasilitator menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk masing-3. 
masing kelompok berupa:

Kertas A4 (4 lembar).4. 

Selotif kecil.5. 

Sedotan (10 batang).6. 

Pensil/pulpen.7. 

Kawat sepanjang @ 10 cm (2 buah).8. 

Benang sepanjang 45 cm.9. 

Mintalah pimpinan kelompok untuk maju ke depan dan memperoleh pengarahan 10. 
dari fasilitator. 

Kemudian berikan penjelasan tentang apa saja yang harus dilakukan. Tegaskan 11. 
kepada pimpinan kelompok bahwa mereka sebagai pimpinan proyek (team 
leader) yang akan mengelola sebuah proyek dan fasilitator bertindak sebagai 
pemilik (ownner). 

Berikan perintah kepada pimpinan kelompok untuk mengorganisasikan 12. 
anggotanya dalam membangun jembatan sepanjang 45 cm. Tumpuan jembatan 
telah disediakan dua buah meja atau kursi untuk masing-masing kelompok 
dengan rongga seluas 45 cm.

Fasilitator memberikan batasan waktu bagi kelompok untuk menyelesaikan 13. 
jembatan tersebut selama 20 menit.

Pada saat pengerjaannya masing-masing kelompok dilarang untuk melihat 14. 
pekerjaan kelompok lain. Jika diperlukan buatlah pembatas diantara kelompok.

Setelah selesai membangun jembatan dalam waktu yang ditentukan, fasilitator 15. 
akan mengukur kekuatan jembatan tersebut dengan cara memberikan 
pemberat diatas jembatan untuk mengetahui sejuhmana kekuatan kontruksinya. 
Dimulai dari beban yang paling ringan, hingga yang terberat. Fasilitator dapat 
menyediakan pemberat sebagai berikut:

Pencil atau Spidol kecil.•	

Spidol (white board).•	
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Steples.•	

Penghapus white board.•	

Tas kecil.•	

Buku tipis.•	

Buku sedang.•	

Buku tebal.•	

Balok.•	

Mintalah seluruh peserta untuk mengamati proses pemberian beban pada setiap 16. 
jembatan yang dibuat oleh masing-masing kelompok.

Bagi kelompok yang mampu membangun jembatan, hingga mampu menahan 17. 
beban yang paling berat ditetapkan sebagai pemenang.

 

Diskusi

Apa yang yang menjadi kesulitan dari setiap peserta dalam kelompok pada saat •	
melakukan permainan tersebut?

Bagaimana Anda bersama kelompok menemukan cara yang tepat untuk •	
menyelesaikan bangunan jembatan yang kokoh dengan waktu yang sangat 
terbatas?

Bagaimana mengakomodasikan ide kreatif dari peserta?•	

Apa saja peran pemimpin dalam menyelesaikan permainan tersebut?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan agar kelompok dapat menyelesaikan •	
sesuai dengan ketentuan?

Bagaimana memanfaatkan semua potensi yang ada dalam kelompok•	

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

Dari permainan ini  terdapat pesan penting dalam menyelesaikan proyek, yaitu 
kebutuhan sebuah rencana yang dirumuskan secara matang. Dimana setiap 
kelompok harus menentukan hal-hal pokok terkait dengan rancang bangun dan 
pembagian tugas dalam penyelesaian proyek. Rencana merupakan bagian penting 
dari strategi kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Pedoman yang disarankan 
dalam membuat sebuah perencanaan, yaitu: 

S   = Simple and specific 

M = Measurable

A  = Achievable atau attainable

R  = Rational atau reasonable

T  = Time frame

Simple and specific artinya sebuah rencana harus sederhana tidak bertele-tele dan 
tidak membahas terlalu panjang lebar tetapi sederhana dan fokus. Measurable artinya 
suatu pekerjaan diselesaikan berdasarkan patokan atau kriteria pengukuran tertentu. 
Misalnya peningkatan pendapatan sebesar 25%, pengurangan belanja pegawai 
15%, penambahan anggota minimal 10 orang, kenaikan gaji honorer Rp. 500.000/
bulan. Achievable atau attainable artinya mampu dicapai berdasarkan potensi yang 
dimilikinya. Percuma saja, jika pemerintah membuat perencanaan bagus, ideal, dan 
muluk tetapi tidak dapat direalisasikan. Akhirnya hanya menjadi sebuah mimpi atau 
angan-angan belaka. Terkadang dijalankan saja sangat sulit. Lebih baik perencanaan di 
buat sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Reasonable artinya perencanaan 
yang dibuat dapat diterima secara akal sehat dengan mengukur kekuatan, sumber 
daya (resource) dan faktor pendukung lainnya yang dapat diproyeksikan pencapaian 
targetnya. Time frame artinya perencanaan mempertimbangkan kapan dimulai dan 
kapan berakhir. Disamping itu penting untuk mengukur kapan waktu yang tepat 
untuk menyelesaikan target tersebut.
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Rencana Kerja SKPD: 
Konsep dan Aplikasi dalam 

Perencanaan Pembangunan

Rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkenaan 
dengan pendekatan strategis dalam organisasi pemerintah dilakukan melalui 
penyelarasan kebijakan dan kebutuhan sektoral atau bidang pengembangan 

dalam jangka menengah dengan tindakan operasional dalam jangka pendek atau 
yang dikenal dengan rencana kerja (renja). Setiap organisasi telah mempertimbangkan 
kapasitas dan peran kelembagaan termasuk bagaimana bentuk perubahan yang 
diharapkan dapat direalisasikan melalui serangkaian program atau kegiatan yang 
langsung berkaitan dengan isu-isu kritis dan masalah yang harus diselesaikan. 
Rencana kerja menjadi ujung tombak dari penterjemahan ide, gagasan dan strategi 
sebagai respon terhadap lingkungan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, 
tujuan dan strategi pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi bagian integral dari 
keseluruhan proses perencanaan SKPD termasuk kebijakan pembangunan daerah 
yang telah disepakati dalam RPJMD dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan daerah Renja SKPD sebagai instrumen penting yang 
menghasilkan indikasi program dan kegiatan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Kemudian, indikasi kegiatan tersebut dikembangkan dalam program pembangunan 
jangka pendek 1 (satu) tahun. Hal ini berarti Renja SKPD memberi arahan teknis dan 
operasional terhadap substansi pembangunan daerah yang selaras dengan rencana 
strategis. Melalui kajian dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan penyusunan 
rencana kerja akan mendorong partisipasi lebih luas meskipun dalam perumusannya 
tetap didasari analisis teknis dari setiap isu atau program yang akan dilaksanakan. Dengan 
demikian, Renja SKPD lebih mengedepankan aspek pengembangan program atau 
kegiatan bersifat teknokratis dan substantif dan diputuskan melalui keterlibatan berbagai 
stakeholders.

Pengertian Renja SKPD

Rencana kerja adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, sasaran dan 
tindakan operasional di berbagai peringkat organisasi yang bersifat khusus dan 
jangka pendek, short to medium range, serta menghubungkan tujuan dan strategi 
program dengan sumber daya dan dana melalui sejumlah tindakan atau kegiatan. 
Rencana kerja dirumuskan dengan melibatkan perencana yang memahami konteks 
dan substansi program serta kesinambungan dengan rencana strategis dan rencana 
pembangunan daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan untuk 
memastikan relevansi dan akuntabilitas, sinkronisasi program atau kegiatan dengan 
kebijakan yang ada agar tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Bahan Bacaan

1.1
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Renja SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang 
menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas 
pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk 
mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa yang hendak dicapai pada masa satu 
tahun, serta bagaimana mencapainya. 

Dengan demikian, Renja SKPD merupakan salah satu dokumen rencana 
pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Renja SKPD menjadi dokumen perencanaan 
pelayanan yang menekankan kompetensi dalam penyusunan program sesuai dengan 
tupoksi SKPD. Oleh karena itu, pengusaan substansi dan kompetensi dalam perumusan 
program prioritas dan kegiatan SKPD sesuai PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Renja SKPD menjadi dasar bagi penyusunan 
rencana dan penganggaran tahunan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD akan 
sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. Termasuk keterpaduan rencana 
dan anggaran pembangunan daerah.

Fungsi  Renja SKPD

Secara umum, fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentuk 
pelayanan SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun 
mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau tindakan 
teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara efektif. 
Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, 
sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai 
tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi 
dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD 
membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua stakeholder 
termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan 
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel serta memberikan 
fokus terhadap sifat teknokratis dan programatik. 

Secara khusus Renja SKPD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, 
konsisten dengan tugas dan fungsi SKPD dan dilaksanakan dalam kerangka 
rencana jangka pendek.

b. Menterjemahkan tujuan, sasaran dan program terkait kebutuhan peningkatan 
pelayanan SKPD agar lebih dipahami serta bermanfaat bagi masyarakat.

c. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun 
oleh SKPD.
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d. Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan 
daerah yang diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan SKPD.

e. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk 
mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan 
perubahan kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan.

f. Mendorong kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam 
mencapai tujuan.

g. Merumuskan prioritas, indikator dan langkah-langkah taktis yang jelas untuk 
mencapai tujuan.

h. Salah satu perangkat penting dalam mengevaluasi kinerja SKPD.

Landasan Hukum Renja SKPD

Berikut beberapa peraturan pokok yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan 
prosedur tentang Renja SKPD  dalam kerangka perencanaan dan penganggaran 
daerah:

a. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN).

b. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara.

c. Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah.

e. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

h. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.
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Substansi Renja SKPD

Renja SKPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD serta kerangka pendanaan daerah. Renja SKPD secara 
subastansial harus sesuai dengan visi, misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah 
(RKPD, RPJMD dan Renstra SKPD. Memberikan informasi tentang Informasi baik 
tentang program prioritas, usulan kegiatan serta keluaran (output) maupun sumber 
pedanaan yang bersifat indikatif. Dalam mencapai tujuan, dan sasaran strategis, 
SKPD menyusun program dan kegiatan pelayanan khususnya perencanaan tahunan 
daerah yang mangakomodasikan kepentingan pemangku kepentingan serta tolak 
ukur yang selaras dengan kebijakan daerah.

 Renja SKPD dalam sistem perencanaan daerah yang memberikan masukan utama 
dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD bahkan 
RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang menjadi 
tujuan pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD 
akan menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. 
Renja SKPD secara substansi memuat:

a. Penjelasan ringkas tentang latar belakang, tujuan dan maksud Renja SKPD.

b. Tujuan Renja SKPD yang selaras dengan tujuan RKPD, Renstra SKPD dan Tupoksi 
SKPD.

c. Daftar program dan kegiatan pelayanan SKPD.

d. Tolok ukur dan target capaian program SKPD.

e. Tolok ukur dan target capaian kegiatan SKPD.

f. Tolok ukur dan target kinerja masukan.

g. Tolok ukur dan target kinerja keluaran.

h. Tolok ukur dan target kinerja hasil.

i. Biaya satuan sumber daya yang digunakan bagi pelaksanaan kegiatan.

j. Biaya kegiatan sebagai pagu indikatif kegiatan.

k. Biaya satuan per keluaran kegiatan untuk mengukur efisiensi, kewajaran biaya 
per kegiatan.

l. Biaya program sebagai pagu indikatif program.

m. Rencana kerja yang menjelaskan program, kegiatan dan pendanaannya.

SKPD bertanggungjawab dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang 
harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan 
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perannya, SKPD merumuskan fokus dan prioritas dalam bentuk program dan kegiatan 
yang didasarkan kebutuhan pelayanan, kapasitas kelembagaan dan kegiatan prioritas 
daerah sesuai dengan kebijakan SKPD yang tercermin dalam Renja SKPD.

Kerangka indikatif pendanaan SKPD yang disusun dalam rencana kerja tahunan 
pada tingkat program atau kegiatan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja 
(outcome) serta rencana sumber pendanaannya berupa pagu indikatif program dan 
kegiatan.

Fokus Renja SKPD

Renja SKPD berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan konteks perubahan sesuai 
dengan tujuan, mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan daerah. Renja SKPD 
menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan daerah yang bersifat komprehensif 
dan terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah yang disusun oleh 
Beppeda, mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan 
membantu kabupaten/kota (daerah/region) untuk menemukan dan mendefinisikan 
kembali isu-isu pokok pelayanan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, Renja SKPD 
menjadi perangkat efektif dalam meningkat fungsi kelembagaan pemerintahan dan 
pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun dalam prakteknya para perencana belum 
sepakat tentang tingkat keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur atau pemangku 
kepentingan dalam penyusunan Renja SKPD. 

Berikut beberapa cara pandang terhadap Renja SKPD untuk melihat pola umum 
perencanaan yang dilakukan dan bentuk keterlibatan para pemangku kepentingan.

Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah

Renja SKPD merupakan satu dokumen perencanaan yang mengindikasikan 
kebijakan dan kerangka kerja operasional dari dokumen rencana pembangunan 
di atasnya, seperti Renstra SKPD, RPJMD, dan RKPD. Renja SKPD memberikan fokus 
kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada upaya memperkuat 
kelembagaan pembangunan daerah melalui unit kerjanya. Umumnya, Renja SKPD 
sebagai instrumen perencanaan untuk menjabarkan lebih rinci dan operasional 
dari rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Oleh karena 
itu, Renja SKPD harus disusun berdasarkan rencana di atasnya serta menselaraskan 
kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah 
sebagai kerangka kebijakan dan fokus perubahan organisasi serta pelayanan kepada 
masyarakat harus dianalisis dan formulasikan dalam sasaran yang lebih spesifik berupa 
rencana program atau kegiatan tahunan. Renja SKPD akan memudahkan pemangku 
kepentingan dalam mengukur target dan capaian kinerja yang diharapkan karena 
cakupan substantif rencana pembangunan di atasnya lebih luas, bersifat regulatif 
dan sekuensial melalui pentahapan tertentu. Dengan demikian, Renja SKPD menjadi 
jembatan dalam menselaraskan antara kebijakan, strategi, dan realitas dalam 
pelaksanaannya.
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Substansi dan Bidang Pengembangan (sektoral)

Renja SKPD merupakan bentuk perencanaan yang menegaskan prinsip teknokratis 
dalam merumuskan substansi atau bidang pengembangan (program) sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD sebagai instrumen penting bagi setiap unit 
pelayanan untuk membangun rencana daerah sesuai kebutuhan dan fokus sektoral. 
Misalnya, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan 
dasar dan menengah, serta pengembangn industri kecil dan menengah. Renja SKPD 
memiliki kedudukan sangat strategis dalam menterjemahkan kebutuhan pelayanan 
sektoral dan subsektor dalam kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan. 
Masing-masing SKPD membangun gagasannya sesuai dengan tupoksi dengan 
merumuskan kebutuhan program sesuai substansi pengembangan dan skala 
prioritas sektor terkait mandat organisasi dan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan Pelayanan terhadap Masyarakat

Renja SKPD berfokus pada kebutuhan pelayanan masyarakat sebagai penegasan 
dari tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, dinas atau badan di daerah. Renja SKPD 
selayaknya mendorong keterlibatan aktif semua kelompok masyarakat untuk 
mewujudkan pelayanan prima. Kerapkali keterlibatan pemangku kepentingan 
khususnya kelompok masyarakat perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 
yang ada di masing-masing SKPD. Masyarakat menjadi sasaran pelayanan yang 
membentuk sifat dari layanan yang diberikan SKPD sehingga akan memberikan 
dampak terhadap kualitas dan kinerjanya. Penerapan analisis kebutuhan dan 
pelibatan pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan dan operasionalisasi 
Renja SKPD perlu dibangun melalui mekanisme teknokratis, sehingga pelayanan 
berfungsi secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap 
harapan masyarakat harus didasarkan kaidah perencanaan teknis agar tidak terjadi 
kesalahan dalam menentukan jenis dan bentuk program yang digulirkan. Dengan 
demikian, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam kerangka peningkatan kualitas 
pelayanan bukan pada akomodasi berbagai kepentingan yang mengaburkan peran 
SKPD sebagai perangkat pelayanan daerah.

Manfaat Renja SKPD

Beberapa manfaat Renja SKPD, yaitu:

Renja SKPD memberikan ruang dalam menentukan pilihan dan pola pendekatan 1. 
untuk menjawab permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsinya. 
Renja SKPD lebih spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah khusus yang 
telah dianalisis melalui ragam kegiatan dan indikator pencapaian kinerja. Hal ini 
membantu dalam menemukan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan 
pelayanan yang diharapkan. 

Perumusan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan strategi kebijakan 2. 
daerah yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. SKPD dapat menselaraskan 
kebutuhan secara rinci dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkan 
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untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan mempertimbangkan 
kemajuan kegiatan sebelumnya.

Mendorong pemangku kepentingan dalam membangun konsensus untuk 3. 
merumuskan usulan program dan kegiatan secara spesifik sebagai cara terbaik 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsensus dibangun 
memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam memberikan masukan dan 
pengambilan keputusan terhadap program yang akan dilaksanakan. Konsesus 
sebagai upaya untuk meminimalisir gejolak sosial atau konflik kepentingan 
selama proses perencanaan hingga disahkan dalam bentuk daftar isian prioritas 
program atau kegiatan untuk dilaksanakan. 

Mendorong pengalokasian sumber daya dimana SKPD mempertimbangkan 4. 
kemampuan internal untuk melaksanakan program dan mengukur ketersediaan 
sumber pendanaan. Alokasi sumberdaya dan pendanaan dilakukan melalui 
analisis pembiayaan dan kompetensi untuk menentukan kualitas serta prioritas 
layanan.

Penentuan tolak ukur keberhasilan program berdasarkan tujuan, sasaran dan 5. 
target kinerja. SKPD secara teknis dapat menetapkan kerangka penilaian atau 
pengukuran terhadap kemajuan pelayanan sebagai alat monitoring dan evaluasi 
program secara berkelanjutan.

Tantangan Renja SKPD

Kedudukan Renja SKPD sebagai bagian integral dari rencana pembangunan daerah 
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 serta PERMENDAGRI No. 13/2006 yang memberikan pedoman bagi 
daerah khususnya SKPD agar memiliki kapasitas dalam menyusun rencana kerjanya 
sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Disamping itu, 
SKPD sebagai unit pelayanan daerah harus memiliki kapasitas dalam mensinergikan 
kebutuhan sektoral, partisipasi masyarakat dengan rencana operasional dengan 
mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini mempersyaratkan 
kompetensi para perencana dan pengelola program di lingkungan unit kerja dalam 
menyusun rencana kerja tahunan secara komprehensif. Program prioritas dan 
kegiatan tahunan harus selaras dan peka terhadap perubahan serta kebutuhan 
publik bukan rutinitas dan duplikasi program yang telah dilakukan dari tahun ke 
tahun. Masih ditemukan beberapa program “copy paste” sekedar untuk memenuhi 
kewajiban tahunan, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan, menyimpang 
dari rencana induknya (RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD), menimbulkan pemborosan 
dan penyimpangan. 

Pemerintah daerah harus berupaya melakukan langkah strategis dan berkelanjutan 
untuk menghindari penyimpangan prosedur, inkonsistensi, ketidakselarasan dan 
rendahnya kualitas Renja SKPD. Bappeda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab 
mengkoordinasikan rencana pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007. Perlunya Bappeda 
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melakukan pendampingan terhadap rencana kerja yang disusun oleh masing-masing 
SKPD agar secara teknis dokumen yang dihasilkan selaras, sinergi dan berkualitas. 
Bappeda diharapkan menjadi fasilitator dan koordinator dalam memberikan kerangka 
kerja perencanaan daerah khususnya kepada SKPD agar mampu melakukan adaptasi, 
sinkronisasi dan sosialisasi terhadap regulasi baru. 

Masih ditemukan kesulitan implementasi terhadap peraturan baru di daerah. 
Sementara pemahaman praktis SKPD belum mampu mendorong SKPD dalam 
mempersiapkan dokumen Renja SKPD. Umumnya, SKPD masih belum memiliki 
kesamaan pandangan dalam menerapkan berbagai 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 
menjadi sasaran tugas dan fungsi SKPD terkait, disamping kapasitas dan keterbatasan 
waktu yang tersedia. Akibatnya, proses penyusunan rencana dan anggaran di setiap unit 
kerja menjadi rutinitas dari tahun ke tahun. Bahkan seringkali dokumen perencanaan 
tahunan merupakan produk hasil penyusunan satu orang tanpa ada proses kajian 
mendalam dan partisipasi dalam penyusunannya, karena keterbatasan waktu dan 
pelibatan pemangku kepentingan lain.

Pemerintah daerah perlu membangun kesamaan pemahaman dan tindakan terkait 
penyusunan Renja SKPD agar produk program dan kegiatan tahunan yang dihasilkan 
selaras dengan kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat serta berkualitas dari sisi 
substansi. Disisi lain, Renja SKPD sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial, 
kemiskinan dan konflik kepentingan, sehingga program yang dihasilkan berdampak dalam 
memperkuat kohesi sosial dan membangun harmonisasi pemangku kepentingan. Renja 
SKPD diharapkan mampu penterjemahan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 
daerah secara realistis dan terukur, sehingga dari waktu ke waktu terjadi peningkatan 
kualitas pelayanan yang berdampak pada perubahan dan percepatan pembangunan 
dalam jangka pendek.
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B A B  2
Prinsip-Prinsip Penyusunan
Renja SKPD

Menyusun Renja SKPD membutuhkan pemahaman yang memadai terkait dengan peran organisasi 
atau unit kerja, substansi kebutuhan pelayanan yang akan dilaksanakan dan metodologi perencanaan 
mulai dari pengumpulan informasi, analisis data hingga formulasi program atau kegiatan. Renja 

SKPD disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari kerangka kebijakan pembangunan dan sistem 
perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini sebagai arahan, 
kaidah dan landasan nilai yang perlu diikuti oleh SKPD dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun 
sebuah Renja SKPD juga sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai 
kelembagaan dalam menyelesaikan berbagai masalah pelayanan yang dihadapi pemerintah daerah. 

 Renja SKPD tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang melandasi kerangka kebijakan pembangunan daerah 
yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang 
menentukan arah kebijakan dan program yang akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah termasuk 
Renja SKPD.  Secara programatik Renja SKPD berisi serangkaian prioritas program atau aktivitas pelayanan yang 
bersifat sektoral yang tidak hanya bersifat substantif saja tetapi mengandung nilai-nilai, komitmen, dan harapan 
pemerintah daerah khususnya SKPD untuk menjabarkan rencana kerja melalui tujuan dan sasaran secara efektif 
dan efisien. Prinsip-prinsip Renja SKPD tentunya dibangun atas dasar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 
dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik yang bersifat sektoral. Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD 
hendaknya menjadi dasar dalam praktek pengembangan program SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan 
teknis perencanaan, aspiratif dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai yang dibangun dalam proses penyusunan Renja 
SKPD bukan saja menjadi bagian teknokratis saja tetapi membutuhkan pertimbangan para pemangku kepentingan 
yang menjadi sasaran pelayanan.
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Dalam pembahasan topik ini, peserta diberikan ruang untuk menggali beberapa prinsip dasar dalam 
penyusunan Renja SKPD dengan mengkaji lebih dalam tentang nilai-nilai, praktek positif dan pengalaman dalam 
perencanaan publik. Disamping itu, topik ini akan mengarahkan peserta bagaimana memfasilitasi proses belajar 
dan menggali nilai-nilai bersama dalam penyusunan dokumen Renja SKPD sesuai dengan norma dan ketentuan 
yang berlaku.

Tujuan

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

 

Pokok Bahasan

Membangun nilai bersama dalam Renja SKPD.•	

Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD.•	

Internalisasi prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Analisis nilai (•	 Value Analysis).

Permainan.•	

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 Renja SKPD.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Membangun Nilai Bersama dalam Penyusunan Renja 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 Renja SKPD, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai bersama?•	

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

Mengapa nilai-nilai 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 Renja 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. 
penyusunan Renja SKPD, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi pendoman •	
dalam penyusunan Renja SKPD?

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

Mengapa prinsip-prinsip tersebut itu penting dijadikan dasar dalam penyusunan Renja •	
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 Renja SKPD. 

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

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.6. 
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Kegiatan 3: Internalisasi Prinsip-Prinsip Penyusunan Renja 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 penyusunan Renja SKPD, 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 mendiskusi-kan prinsip penyusunan Renja SKPD  yang telah 
disepakati.

Selanjutnya ajukan pertanyaan sebagai berikut:5. 

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

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

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

Siapa saja yang berpengaruh dan bertanggung jawab dalam mendorong penerapan •	
prinsip-prinsip tersebut?

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 diskusinya dalam pleno selama 5-10 menit. 7. 
Berikan kesempatan 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. 
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Catatan Penting

Topik ini memberikan pengalaman kepada peserta terkait kaidah yang perlu digunakan berupa 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD. Dalam proses 
belajar, fasilitator dapat memberikan pengalaman belajar bagaimana menggali nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip bersama dalam membangun proses dan interaksi antarpemangku kepentingan 
serta substansi terkait penyusunan Renja SKPD. Sebelum dimulai dengan pembahasan 
kelompok dapat diawali dengan pemaparan kasus yang digali dari peserta sendiri tentang 
pengalaman dalam merumuskan nilai-nilai bersama dengan memberi-kan penegasan berupa 
proses internalisasi dan penghayatan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas penyusunan Renja 
SKPD. Secara khusus, fasilitator dapat menggunakan beberapa permainan kreatif yang dapat 
mendorong peserta untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam mekanisme 
penyusunan Renja SKPD. Misalnya, fasilitator memandu peserta menemukan cara mengekspresi-
kan 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 dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan penghayatan 
kepada peserta tentang bagaimana menemukan cara/metode/tindakan yang 
dianggap penting oleh setiap orang dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip 
dalam proses perencanaan khususnya dalam penyusunan Renja SKPD. Lingkaran 
nilai memberikan gagasan kepada semua pihak untuk berkontribusi secara sadar 
dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dibangun akan 
menjadi prinsip yang disepakati 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 dan 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

a. Memahami  nilai-nilai bersama yang melandasi penyusunan Renja SKPD.

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

c. Melatih kemampuan menginternalisaikan nilai atau prinsip-prinsip dalam 
penyusunan Renja SKPD  dengan mengungkapkannya gagasannya.

d. Penyadaran pentingnya setiap individu, kelompok atau komunitas untuk 
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, spildol, dan metaplan. Tuliskan dalam selembar 3. 
kertas dengan huruf besar salah satu nilai atau prinsip dalam penyusunan Renja 
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, diminta untuk 
menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang komitmen atau tindakan untuk 
mewujudkannya. Selanjutnya peserta pertama diminta menunjuk peserta 
kedua untuk 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 5. 
ia diminta memisahkan diri dari lingkaran, dan fasilitator segera menunjuk 
penggantinya.

Fasilitator dapat mengganti nilai atau prinsip lainnya, jika dirasakan sudah 6. 
cukup.

Lakukan hingga semua peserta menyelesaikannya.7. 

Bagi peserta yang berada pada urutan 8. terakhir diberikan sanksi oleh peserta 
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 penyusunan Renja 
SKPD. Bagi kelompok yang menyelesaikan lebih cepat dan benar, maka kelompok 
tersebut keluar sebagai pemenangnya. 

Kunci

Proses penyusunan Renja SKPD hendaknya memiliki acuan berupa nilai-nilai yang 
disepakati bersama agar proses dan hasil yang dcapai benar-benar mendorong 
kebersamaan, kerjasama, rasa 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 
Renja SKPD

Proses penyusunan rencana kerja 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 Renja SKPD yang sistematis, terpadu, transparan dan 
akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana 
(sense of ownership). Disamping itu, sebuah perencanaan daerah memerlukan acuan 
nilai atau kaidah yang dijunjung tinggi agar menghasilkan rencana kerja yang benar-
benar memiliki pijakan yang jelas terhadap kepentingan publik. Karena perencanaan 
merupakan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya mana dalam Undang-
Undang No. 25/2004 telah diberikan panduan dalam penyusunan rencana 
pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah daerah khususnya SKPD 
dalam penyusunan rencana kerjanya dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai 
berikut:

a. Strategis.

b. Demokratis dan Partisipatif.

c. Politis.

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

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

Strategis

Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan arah 
dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat tahunan 
dalam jangkauan perubahan ke depan. Renja SKPD merupakan suatu kerangka 
kerja pengembangan pelayanan yang bersifat komprehensif dan sistematis sebagai 
penjabaran secara teknis operasional Renstra SKPD. Secara strategis dokumen Renja 
SKPD menjadi bagian penting dari kerangka perubahan kelembagaan ke depan. 
Dengan demikian, Renja SKPD pada dasarnya sebagai hasil dari penjabaran Renstra 
SKPD dalam bentuk tindakan nyata dan terukur dalam jangka pendek 1 (satu) 
tahun yang perlu direpon melalui program/kegiatan dinas, badan atau unit kerja 
pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Kualitas dokumen Renja SKPD sangat 
ditentukan seberapa jauh perencanaan mampu menggambarkan secara sistematis 
proses pemikiran strategis tersebut.

Bahan Bacaan

2.1
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Renja SKPD menjawab pertanyaan mendasar tentang proses menetapkan ke 
mana daerah melalui unit kerja sektoral akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai 
setiap tahun; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah taktis—operasional yang 
perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Prinsip strategis dalam penyusunan Renja SKPD 
mencakup:

Profil Pelayanan SKPD berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD •	
dalam penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan 
daerah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kondisi internal (kelemahan 
dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 5 (lima) tahun ke 
depan;

Dokumen Renja 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

Renja 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 Renja 
SKPD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan perencanaan 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 Renja SKPD.

Melibatkan media dalam mendukung proses sosialisasi Renja 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.
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Proses demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan 
pemangku kepentingan melalui proses konsultasi publik pada tahapan penting 
perencanaan dan Forum Lintas Pelaku Renja 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.

Politis

Dokumen Renja SKPD merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan 
politik dalam kerangka mekanisme pemerintahan yang diatur melalui undang-
undang. Dengan kata lain Renja 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 Renja SKPD.•	

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

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

Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan Renja SKPD.•	

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

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

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

Bottom-up Planning

Prinsip bottom up plannning sebagai sebuah paradigma pembangunan yang 
mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses 
pembangunan baik tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan  evaluasi pembangunan. 
Masyarakat secara optimal dapat 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 
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lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang yang akan digunakan dalam suatu 
jalannya proses suatu program.

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan Renja SKPD 
harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi 
dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih (KDH).

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat 
tentang prioritas pembangunan daerah.

c. Memperhatikan hasil proses penyusunan Renja SKPD.

Top-down Planning

Renja SKPD menerapkan prinsip “top down planning” berarti sebuah proses yang 
dilakukan dengan menempatkan SKPD sebagai pelaku utama dalam memberi ide 
dan gagasan awal dalam memformulasikan dan melaksanakan program. Prinsip 
ini meletakkan peran dominan SKPD dalam mengatur kebijakan dan perumusan 
program mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dimana peran masyarakat tidak 
begitu berpengaruh. Prinsip ini juga menjelaskan posisi SKPD dalam menterjemahkan 
arah dan kebijakan pembangunan di atasnya, sehingga mendorong sinergi dengan 
perencanaan yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Perencanaan dari atas yang 
dimaksud bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu bersinergi dengan dokumen 
perencanaan di atasnya dan komitmen pemerintahan daerah berkaitan:

a. Kesinambungan dan sinergi dengan RPJMD dan RPJM Nasional.

b. Sinergi dan konsistensi dengan Renstra SKPD.

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.

d. Renja SKPD sinergi dan komitmen pemerintah daerah melalui unit teknisnya 
terhadap tujuan pembangunan global melalui indikator pencapaian kinerja, 
seperti Millenium Development Goals, Sustainable Development, pemenuhan Hak 
Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.
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Kesinambungan dan Keberlanjutan

Secara khusus prinsip penyusunan dokumen Renja SKPD akan terkait dengan 
substansi dan kesinambungan perencanaan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Renja SKPD sebagai kesatuan sistem, prosedur dan mekanisme 
perencanaan dan penganggaran daerah jangka panjang, menengah dan 
tahunan.

b. Penyusunan Renja SKPD mendukung upaya pencapaian visi, misi dan agenda 
Kepala Daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah.

c. Penyusunan Renja SKPD memperhatikan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

d. Penyusunan Renja SKPD mencerminkan kerangka kerja program pelayanan 
kepada masyarakat yang diorganisasikan secara terarah, efektif dan efisien dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban utama SKPD.

e. Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang 
transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan.

f. Penyusunan Renja SKPD didasarkan pada data dan informasi secara akurat, 
realistis, dan faktual.

g. Penyusunan Renja SKPD harus mencantumkan secara jelas bentuk dan jenis 
kegiatan, tingkat pelayanan kegiatan dan indikator kinerja pencapaian kegiatan.
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B A B  3
Proses dan Mekanisme
Penyusunan Renja SKPD

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sistem dan mekanisme penyusunan rencana 
pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam menyusun Renja SKPD. Alur dan mekanisme 
penyusunan Renja SKPD menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memfasilitasi 

proses dan terlibat dalam pengambilan keputusan berupa program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan 
kebutuhan masyarakat. Seperti halnya dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sebagai 
arahan komprehensif kemana daerah akan dikembangkan ke depan, Renja SKPD menjadi bagian integral dan 
tidak terpisahkan dari keseluruhan proses tersebut. Dimana, dokumen Renja SKPD sebagai instrumen bagi 
badan, dinas dan unit teknis dalam menjabarkan kebijakan daerah serta menentukan visi, misi, tujuan, strategi 
dan program pelayanan publik untuk 1(satu) tahun ke depan. 

Proses penyusunan Renja 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 prioritas serta pagu indikatif. Ketiga alur ini secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, 
namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renja SKPD yang terpadu. Penekanan terhadap alur 
proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renja SKPD karena pada dasarnya perencanaan 
ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan tahunan 
daerah (RKPD). Meskipun, dalam kenyataannya perlu akuntabilitas sebuah rencana kerja 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.
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Topik ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang proses dan alur penyusunan Renja SKPD sebagai 
bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu peserta diberikan kesempatan untuk 
mendiskusikan bagaimana proses penjabaran kebijakan pemerintah daerah secara partisipatif dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan dalam penyusunan Renja SKPD.

Tujuan

Peserta memahami elemen penting dalam penyusunan Renja SKPD.•	

Peserta mampu mengidentifikasi alur dan proses penyusunan Renja SKPD.•	

Peserta mampu mengindentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam •	
penyusunan Renja SKPD.

 

Pokok Bahasan

Elemen pokok dalam porses penyusunan Renja SKPD.•	

Alur dan mekanisme penyusunan Renja SKPD.•	

Hambatan dan tantangan yang dihadapi.•	
 

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Curah pendapat dan pengalaman.•	

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 Renja SKPD: Permendagri No. 54 Tahun •	
2010.
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Elemen Pokok dalam Proses Penyusunan Renja 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 Renja SKPD” (30 menit). 

Proses tanya jawab dipandu oleh moderator. Jika, tersedia waktu yang cukup, tanya jawab 4. 
dapat 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.

Kegiatan 2: Alur dan Mekanisme Penyusunan Renja SKPD

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

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 Renja SKPD sesuai dengan peraturan pemerintah 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 Renja SKPD?•	

Mengapa alur, proses dan mekanisme tersebut penting untuk dilakukan dalam •	
penyusunan Renja SKPD?

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 
pada peserta untuk menyusun makalah diluar jam belajar yang telah disediakan dengan melakukan 
telusur informasi melalui internet atau bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat menunjuk peserta 
lain untuk menjadi moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Apakah dinas atau badan di lingkungan pemerintah daerah telah menerapkan alur dan •	
mekanisme penyusunan Renja SKPD 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 dan Mekanisme Penyusunan Renja SKPD

Mekanisme Penyusunan 
Renja SKPD 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 dihadapi

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 Renja 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 Renja 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 Anda dapatkan dari upaya menemukan cara terbaik •	
dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut? 
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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 dan
Mekanisme Penyusunan Renja SKPD

Mekanisme Penyusunan 
Renja 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. 
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Catatan Penting

Pembahasan awal, fasilitator lebih difokuskan untuk membangun pemahaman yang sama dari 
peserta tentang alur, proses dan mekanisme penyusunan Renja 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 kerja di setiap unit kerja/dinas/badan. 

Identifikasikan informasi dasar yang dibutuhkan sebagai bahan dalam mengidentifikasi alur, 
proses dan mekanisme penyusunan Renja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Hal ini penting dilakukan karena proses ini sangat erat kaitannya dengan konsistensi 
keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dan prinsip-prinsip perencanaan (teknokratis, 
partisipatif dan aspiratif ). Alangkah baiknya untuk memperkaya wawasan peserta, peserta diberikan 
bahan bacaan pendukung tentang beberapa peraturan dan kebijakan baik pusat maupun daerah 
yang berkaitan dengan proses penyusunan Renja SKPD.
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Alur dan Mekanisme Renja SKPD: 
Permendagri No. 54 Tahun 2010

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

melaksanakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Artinya, dokumen 
Renja SKPD sebagai dokumen resmi pemerintah akan menjadi acuan dalam 
merumuskan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap 
perubahan dan masyarakat. kelengkapan isi dokumen sesuai dengan sistematika 
yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku (PP No. 8/ 2008) 
serta penjabaran dan penajaman isi dokumen. Perlunya memahami alur mekanisme 
perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi yang harus dimiliki 
oleh perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan 
dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan 
fungsi SKPD. Alur dan mekanisme penyusunan Renja SKPD didesain berdasarkan 
alur pemikiran strategis dan taktis yang merupakan proses menetapkan kemana 
daerah (SKPD) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan 
langkah-langkah untuk mencapainya. Tujuan dari penerapan alur dan proses dalam 
penyusunan dokumen Renja SKPD, yaitu:

Memastikan sinergi dan konsistensi antara program SKPD dengan perencanaan 1. 
diatasnya seperti RKPD, RPJMD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. 

Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaraan. 2. 

Memastikan konsistensi antara program SKPD dengn RPJM Nasional/Renstra KL; 3. 
RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.

Memastikan konsistensi penjabaran logis Renja SKPD tahunan dengan 4. 
perkembangan dan kapasitas masyarakat.

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

Permendagri 54 tahun 2010 menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah 
dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensif, 
dimana dijelaskan secara rinci tentang tatacara penyusunan dokumen Renja SKPD. Hal 
ini juga berkaitan dengan 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 
tingkat Pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian keuangan, MenPAN, BPK, 
BPKP dan LAN) maupun daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota). Beberapa 
peraturan ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen 
Renja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. Panduan yang diuraikan dalam 

Bahan Bacaan 

3.1
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peraturan ini diharapkan dapat mempermudah para pelaksana di lapangan untuk 
meningkatkan kualitas dokumen Renja SKPD, sehingga dapat terwujud konsistensi 
antardokumen rencana pembangunan daerah seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD, 
RPJPD, penganggaran dan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya. 

Alur dan Mekanisme

Pemerintah melalui PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 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 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dibangun dalam 4 (empat) 
tahapan pokok, yaitu;

Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Tahap Persiapan
Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD.1. 
Orientasi Renja SKPD2. 
Penyusunan Agenda Kerja3. 
Pengumpulan Data dan Informasi4. 

Tahap Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Perumusan Rancangan Renja SKPD;5. 

Pengolahan data dan informas.a. 
Analisis gambaran pelayanan SKPD.;b. 
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.c. 
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.d. 
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.e. 
Perumusan tujuan dan sasaran.f. 
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.g. 
Perumusan kegiatan prioritas.h. 
Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;i. 
Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.j. 
Pembahasan forum SKPD.k. 

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan l. 
tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,  
arahan menteri terkait dan SPM.

Penyajian Rancangan Renja SKPD6. 

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renja SKPD7. 
Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD.8. 

Tahapan Penetapan Renja SKPD
Penyerahan Rancangan Perka SKPD.9. 
Penetapan Peraturan Kepala SKPD10. 
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Tahap Persiapan Penyusunan Renja SKPD 

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

Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD1. 

Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat 
Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD provinsi 
dan kabupaten/ kota. Susunan keanggotaan tim diprioritaskan dari pejabat dan staf 
SKPD bersangkutan yang memiliki kesiapan, kemampuan dan kompetensi di bidang 
perencanaan serta  substansi tugas dan fungsi SKPD. Susunan keanggotaan Tim 
Penyusun Renja SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD ini sekurang-
kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim                : Kepala Bagian Perencanaan SKPD atau yang bertanggung    
jawab di bidang perencanaan.

Sekretaris Tim         : Kasubag TU/pejabat lainnya.

Kelompok Kerja      : Susunan kelompok kerja disusun sesederhana mungkin 
dimana 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 Renja SKPD2. 

Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seluruh anggota tim penyusun perlu 
dilakukan, untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang berbagai peraturan 
perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, 
keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen 
Renja SKPD, menganalisis dan menginterpretasikan data/informasi perencanaan dan 
penganggaran daerah yang diperlu-kan dalam proses penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja SKPD3. 

Agenda kerja tim penyusun Renja SKPD disusun berdasarkan kebutuhan dan jangka 
waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD yang sangat ketat dan padat, Oleh karena 
itu perlu disusun agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari 
persiapan hingga verifikasi rancangan Renja SKPD sebagai bahan musrenbang. 
Agenda kerja ini juga membantu mengintegrasikan dan menselaraskan proses 
penyusunan Renja SKPD dengan penyusunan RKPD. Agenda kerja penyusunan 
Renja SKPD dapat dituangkan dalam sebuah tabel sebagai berikut;
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Tabel: Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renja SKPD

Pengumpulan Data dan Informasi4. 

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

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait;

b. Kebijakan pemerintah yang terkait;

c. Dokumen pendukung diantaranya:

•	 RKPD	provinsi	dan	Renstra	SKPD	Provinsi	untuk	penyusunan	Renja	provinsi;

•	 RKPD	kabupaten/kota,	dan	Renstra	SKPD	kabupaten/kota	untuk	penyusunan	
RPJMD kabupaten/kota;

•	 Hasil	evaluasi	Renja	SKPD	periode	lalu;

•	 Dokumen	RKPD;

•	 Dokumen	RKPD	dan	hasil	evaluasi	pelaksanaan	dan	tahun	sebelumnya;

d. Data statistik mutakhir. 

Tahap Penyusunan Renja SKPD 

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

Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD1. 

Perumusan isi dan substansi rancangan rencana kerja sangat menentukan kualitas 
dokumen Renja SKPD yang akan dihasilkan. Renstra SKPD menjadi salah satu dokumen 

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 RENJA SKPD

B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA SKPD

C. PENETAPAN RENJA SKPD

1. Penyampaian rancangan Renja   SKPD

2. Penetapan Perka SKPD

D. MUSRENBANG RKPD
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rujukan penting dalam menyusun rancangan Renja SKPD yang menunjukkan 
program dan target indikator kinerja tahunan yang harus dicapai oleh SKPD, baik untuk 
mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan 
dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan 
dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas 
kerja (working paper) sebagai dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar 
penyajian (dokumen) Renja SKPD.

Pengolahan data dan informasi (a) 

a. Data dan informasi penyusunan Renja SKPD; mencakup (1) Kondisi pelayanan 
SKPD; (2) Organisasi dan tatalaksana SKPD; (3) Hasil evaluasi pelaksanaan 
Renja SKPD tahun sebelumnya; (4) Hasil evaluasi pencapaian target program 
dan kegiatan Renstra SKPD; (5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah; (6) 
Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; 
(7) Pedoman dan standar teknis perencanaan SKPD; (8) Data kependudukan 
dan informasi dasar kewilayahan; (9) Rancangan Awal RKPD tahun rencana; 
(10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat; (11) Informasi 
program dan kegiatan yang diusulkan kabupaten/kota dan kecamatan, serta 
(12) Informasi lain terkait pelayanan SKPD.

b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) 
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) 

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

b. Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang 
dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan 
yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kunci 
(IKK) sesuai dengan Renstra SKPD

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

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu berdasarkan (c) 
Renstra SKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD meliputi telaahan:

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/a. 
keluaran yang direncanakan.

Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/b. 
keluaran yang direncanakan.

Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran c. 
yang direncanakan.
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Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target d. 
kinerja program atau kegiatan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan e. 
kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang 
direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan f. 
kinerja pelayanan SKPD dalam bentuk kebijakan atau tindakan perencanaan 
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor 
penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui:

a. Identifikasi sasaran, prioritas program dan target kinerja program.

b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan 
hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun sebelumnya, untuk melihat 
sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.

c. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan 
dengan capaian.

d. kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

e. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan 
capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan. Misalnya 
program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi 
untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD(d) 

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan 
SKPD, dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, selanjutnya dirumuskan 
isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Hal ini dimaksudkan 
untuk menentukan permasalahan, hambatan pelaksanaan program dan kegiatan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 
Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting 
yang dimaksud mencakup:

a. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan 
SKPD.

b. Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan 
koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD 
provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga 
di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.
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c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 
dan fungsi SKPD.

d. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium 
Developmnet Goals).

e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 
di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di 
rencanakan

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD(e) 

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan 
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan 
analisis kebutuhan, kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang 
dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan 
dan pagu indikatif untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review 
terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program 
dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran 
program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program 
dan kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD(f ) 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 
penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 
SKPD berupa; (a)  Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD; (b) Perbandingan 
rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, (c) Identifikasi 
kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD; dan (d) khusus untuk SKPD 
kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat(g) 

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan 
jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap 
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang 
direncanakan, sesuai tupoksi SKPD. Di tingkat provinsi, kajian usulan program dan 
kegiatan untuk SKPD provinsi tentunya lebih bersifat perbantuan terhadap kabupaten/
kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup 
yang lebih luas, termasuk di dalamnya kepentingan pemerintahan kabupaten/
kota. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para 
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan 
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/
kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil 
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pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan 
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Perumusan Kegiatan Prioritas(h) 

Perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD terkait dengan sasaran pembangunan 
daerah tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya 
disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan SKPD dalam memecahkan isu-
isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahap ini, 
perumusan program dan kegiatan berupa penyesuaian antara identifikasi kebutuhan 
program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program 
dan kegiatan SKPD menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan 
kebijakan di tingkat nasional dan provinsi bagi kabupaten/kota. Perumusan program 
dan kegiatan mencakup:

a. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap Rancangan 
Awal RKPD;

b. Kaji kembali kesesuaian sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan 
yang direncanakan sesuai dengan hasil kajian arah kebijakan nasional dan 
provinsi. Jika masih ditemukan kebutuhan program dan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka lakukan penyesuaian lagi.

c. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 
sesudah tahun rencana.

d. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan 
memper-timbangkan tingkat inflasi.

e. Identifikasi sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan, baik pada 
tahun rencana maupun untuk prakiraan maju.

f. Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk 
kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.
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2.       Penyajian Rancangan Renja SKPD 

Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja SKPD(a) 

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja SKPD merupakan kegiatan penulisan 
dan penyajian dari seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya 
mulai dari pengolahan data dan informasi, analisis data, serta perumusan program 
dan kegiatan. Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD tersebut merupakan bahan 
pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD yang terkait dengan 
tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam Forum SKPD. Adapun sistematika 
penyajian dokumen Rancangan Awal Renja SKPD, meliputi:

Pendahuluan;1. 
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;2. 
Tujuan dan sasaran;3. 
Program dan kegiatan memuat:4. 

indikator kinerja;a. 
kelompok sasaran;b. 
lokasi kegiatan;c. 
kebutuhan dana indikatif; dand. 
sumber dana.e. 

Penutup.5. 

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (b) 

Kajian terhadap kebijakan di tingkat Nasional menguraikan arah kebijakan 
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan 
dalam RKP. Di samping itu penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan 
RKPD yang direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan bagimana keterkaitan prioritas 
dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana dengan pembangunan 
daerah, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, 
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan 
iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, 
terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreativitas, dan agama.

Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD (c) 

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD perlu dilakukan setelah mendapatkan 
masukan dari pemangku kepentingan khususnya masyarakat melalui forum SKPD, 
atau musrenbang RKPD. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan 
Renja SKPD dilakukan dengan menyajikan hasil kajian Daftar Kegiatan Prioritas dari 
SKPD, dan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawab SKPD terkait berdasarkan 
masukan yang diperoleh dari:

a. Pemerintah daerah, berupa berita acara hasil Forum SKPD atau hasil Musrenbang 
RKPD yang memuat daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di 
wilayah terkait tupoksi SKPD bersangkutan.
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b. DPRD, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh 
dari DPRD provinsi (sesuai Komisi sebagai mitra masing-masing SKPD) berdasarkan 
hasil pertemuan dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil 
penyerapan aspirasi.

Pembahasan Forum SKPD (d) 

Kegiatan pembahasan forum SKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan rumusan 
rancangan Renja SKPD Provinsi, berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan 
kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/kota. Sedangkan pembahasan 
Forum SKPD kabupaten/ kota bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan 
Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan 
kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. 

 (e) Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja SKPD berdasarkan Hasil Forum SKPD

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian 
kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan 
forum SKPD. Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya 
dikirimkan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda. Tembusan rancangan Renja 
SKPD provinsi disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar 
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau didanai 
APBN atau APBD provinsi.

 

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan formulasi akhir dokumen 
perencanaan tahunan yang akan menjadi dokumen perencanaan SKPD yang 
berpedoman terhadap Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD. Penyempurnaan Rancangan 
Renja SKPD bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu pendanaan 
indikatif yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta tupoksi SKPD 
dengan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dilaksanakan 
melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

Tahap perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD; dan 1. 

Tahap penyajian Rancangan Akhir Renja SKPD. 2. 
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Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renja 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 Renja SKPD ini dilakukan melalui 
rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Penajaman tujuan dan sasaran pelayanan SKPD.1. 

Penyelarasan strategi dan kebijakan pelayanan SKPD. 2. 

Penajaman program dan kegiatan.3. 

Penajaman Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD 
dilakukan oleh Tim Penyusun Renja SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap Renstra 
SKPD, RKPD dan RPJMD yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 
Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman tujuan 
dan sasaran pelayanan. Dimana, tujuan dan sasaran pelayanan SKPD yang telah 
dirumuskan semula pada rancangan Renja SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan 
visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD. Hal Ini sangat penting 
karena Renja SKPD berisikan penjebaran dari arah dan prioritas pengembangan 
jangka menengah dan tahapan pembangunan yang harus ditempuh dan dijabarkan 
dalam tujuan dan sasaran secara spesifik. 

Penyelarasan Strategi dan Kebijakan Pelayanan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renja SKPD dengan isi Renstra 
SKPD dan RKPD, mencakup:

Penyesuaian kembali rumusan strategi pelayanan SKPD berdasarkan rumusan 1. 
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra 
SKPD.

Penyesuaian kembali rumusan strategi pelayanan SKPD berdasarkan rumusan 2. 
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD.

Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD.3. 

Penajaman Program dan Kegiatan

Penajaman terhadap rumusan program dan kegiatan prioritas SKPD yang disertai 1. 
dengan indikasi kebutuhan pendanaan.

Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi).2. 

Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan.3. 

Penyusunan rancangan peraturan kepala SKPD tentang Renja SKPD.4. 
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Setelah perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD diselesaikan, maka Tim Penyusun 
Renja SKPD membahas Rancangan Akhir Renja SKPD dengan seluruh unit kerja SKPD. 
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan Rancangan Akhir 
Renja SKPD. 

Penyajian Rancangan Renja SKPD. 

Penyajian Rancangan Akhir Renja SKPD disusun menurut sistematika sebagai berikut:

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

BAB II KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD2.1 
Sumber Daya SKPD2.2 
Kinerja Pelayanan SKPD2.3 
Permasalahan Pelayanan SKPD2.4 

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD 
Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD1.1 
Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD1.2 

BAB IV PRIORITAS PROGRAM SKPD

BAB V  PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan disusun berdasarkan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006;

Kode Fungsi Pemerintahan Daerah•	
Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan•	
Kode SKPD•	
Kode Program•	
Kode Kegiatan•	
Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program•	
Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan•	
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan•	
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil•	
Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan•	

BAB VI PENUTUP
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Penetapan Renja SKPD

Rancangan Akhir Renja 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 Renja 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 Renja SKPD lainnya.

Pengesahan Renja SKPD dengan keputusan kepala daerah4. 

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

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

Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renja 7. 
SKPD disahkan oleh kepala daerah.
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B A B  4
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD merupakan rangkaian kajian terhadap profil pelayanan yang 
telah disusun pada tahap perumusan Renstra SKPD. Analisis gambaran pelayanan SKPD berkaitan 
dengan tupoksi dan mandat organisasi dalam rangka pelayanan publik. Fokus kajian diarahkan dalam 

memahami kondisi pelayanan SKPD dengan melakukan komparasi antara target kinerja dengan kebutuhan 
terhadap peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Analisis 
gambaran SKPD termasuk langkah awal dalam mengenal secara komprehensif situasi dan kondisi wilayah serta 
informasi pokok untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi SKPD dengan melihat 
indikator dan capaian sebelumnya. Hasilnya berupa peta permasasalan dan kebutuhan nyata pelayanan yang 
dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD agar pemangku kepentingan dapat menentukan tujuan, strategi, 
pola pengelolaan sumber daya dan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang 
akan datang. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan substansi perencanaan baik sektoral maupun 
kewilayahan serta keterkaitannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Tim Penyusun Renja SKPD membutuhkan informasi lengkap dan akurat yang menggambarkan kondisi nyata 
pelayanan (eksisting) berupa termasuk gambaran mental yang dapat membantu menentukan pola perubahan, 
tataruang, sistem operasi, kerangka kerja dan model pengendalian agar Renja SKPD secara efektif mencapai tujuan. 
Disamping itu, perlu dikaji keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan aspek pengenalan terhadap 
profil wilayah dan objek perencanaan yang dilakukan serta standar pelayanan melalui kegiatan analisis gambaran 
pelayanan SKPD. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengukuran tertentu 
yang dilaksanakan secara. 
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Secara khusus topik ini menyajikan serangkaian pengalaman belajar dalam melakukan analisis gambaran 
pelayanan SKPD melalui simulasi dan kerja kelompok untuk mempraktekkan beberapa teknik pengumpulan data 
dan analisis yang disarankan dengan mempertimbangkan kondisi peserta. Penggunaaan beberapa metode analisis 
yang disarankan diharapkan dapat membantu perencana memetakan kondisi pelayanan SKPD secara komprehensif 
yang berpengaruh terhadap pengembangan aspek pelayanan masyarakat.  

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar analisis gambaran pelayanan SKPD.•	

Peserta memahami tahapan analisis gambaran pelayanan SKPD.•	

Peserta mensimulasikan proses penyusunan gambaran pelayanan SKPD.•	
 

Pokok Bahasan

Konsep dasar analisis gambaran pelayanan SKPD. •	

Tahapan dalam analisis gambaran 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.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan Simulasi.•	

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: Analisis Gambaran Pelayanan SKPD (Kajian Bidang Pendidikan).•	
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Bahan Bacaan 4.1: Contoh Gambaran Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan Kota Palembang •	
Tahun 2009.

Bahan Bacaan 4.2: Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.•	

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

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

Berikan penjelasan kepada peserta tentang konsep dasar analisis gambaran SKPD melalui 2. 
presentasi 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 analisis gambaran 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 analisis gambaran SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan Renja SKPD” (30 
menit). 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan 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 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

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

Mintalah kepada peserta untuk berbagi pengalaman tentang tahapan dalam mengkaji 2. 
gambaran pelayanan 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. 
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Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan dalam 4. 
menganalisis gambaran pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan 
pemicu, sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam analisis gambaran pelayanan SKPD?•	

Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun profil pelayanan •	
SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahapan analisis •	
gambaran pelayanan SKPD?

Kesulitan apa saja yang dihadapi dari setiap tahapan analisis gambaran pelayanan •	
SKPD?

Bagaimana agar analisis gambaran 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 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Tahapan Analisis Gambaran 
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. 
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Kegiatan 3: Praktek Penyusunan Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

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

Dalam kegiatan ini peserta akan melakukan praktek analisis gambaran pelayanan SKPD 2. 
dengan 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 analisis gambaran pelayanan SKPD atau dengan memanfaatkan informasi 
internet dalam pengumpulan informasi dan data. Lakukan pengkajian terhadap kondisi 
pelayanan SKPD dengan tahapan sebagaimana disepakati pada kegiatan sebelum.

Hasil kajian, kemudian disajikan dalam format analisis gambaran pelayanan SKPD yang telah 5. 
disediakan.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. Sebagai 6. 
alat bantu dapat digunakan tabel sebagai berikut;

Tabel: Kerangka Analisis Gambaran SKPD

Gambaran Pelayanan 
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. 
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Catatan Penting

Dalam sesi ini peserta di berikan kesempatan untuk menguji beberapa kasus sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mengumpulkan, menganalisis data dan infromasi terkait 
dengan gambaran umum pelayanan. Cara lain dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan 
kepada peserta untuk mengungkapkan pengalamannya. Penggunaan media atau bahan bacaan 
pendukung melalui telusur internet sangat bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran.

Informasi pendukung berupa bahan bacaan atau laporan studi terkait topik pembahasan dapat 
disediakan fasilitator atau penyelenggara pelatihan untuk memberikan standar format penyusunan 
gambaran pelayanan SKPD. Biasanya dalam bagian awal dokumen perencanaan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah atau dinas/badan tertentu selalu mencantumkan beberapa tajuk dilengkapi 
deskripsi tentang profil pelayanan dan kajian masing-masing sektor yang telah dikaji dalam proses 
penyusunan rencana strategis yang menjelaskan struktur geografis, sosiologis, kependudukan, 
lingkungan dan sumber daya. Bahan bacaan ini sangat bermanfaat dalam memahami konstruksi 
sebuah gambaran pelayanan SKPD. Misalnya dengan memberikan contoh gambaran pelayanan 
SKPD yang telah dikembangkan oleh daerah tertentu.  
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD 
(Kajian Bidang Pendidikan)

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

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

Pokok Bahasan    : 1. Jenjang pendidkan anak usia dini
2. Jenjang pendidikan dasar (SD/MI)
3. Jenjang pendidikan menengah pertama
4. Jenjang pendidikan menengah atas
5. Pendidikan luar sekolah
6. Pendidik dan tenaga kependidikan
7. Manajemen pelayanan pendidikan

Sumber Belajar 1. Dokumen Rancangan RKPD
2. Dokumen Profil Pelayanan SKPD

Bahan dan Alat     : Spidol, metaplan, kertas beberan•	
Laptop dan infokus•	

Waktu                      : 3 - 4 x 40 menit

Petunjuk Umum

Kajian gambaran pelayanan SKPD dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara 
umum tentang kondisi dan perkembangan tingkat pelayanan di daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Umumnya penyajian informasi gambaran 
pelayanan SKPD selaras dengan profil pembangunan daerah baik di tingkat provinsi 
atau kabupaten/kota. Bahkan untuk beberapa hal memberikan informasi lebih rinci 
dan mendalam tentang tajuk pelayanan yang menjadi fokus SKPD bersangkutan. 
Dalam kegiatan ini, peserta akan mempelajari bagaimana menganalisis gambaran 
pelayanan SKPD dengan mengambil kasus bidang pendidikan. Gambaran pelayanan 
akan disusun berdasarkan informasi dan data yang bersumber dari hasil studi, 
laporan perkembangan pelayanan, peta pendidikan, data statisistik daerah dan 
informasi penyelenggaraan bidang atau sektor pelayanan dalam rangka peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam mengikuti jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga 
jenjang pendidikan menengah atas. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam 
melakukan analisis gambaran pelayanan SKPD pendidikan.

Lembar Kerja

4.1
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Langkah 1 : Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

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

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 2. 
jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai dengan kewenangan tugas 
pokok dan fungsi SKPD. Dalam penentuan indikator kinerja SKPD yang telah 
memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta Indikator Kinerja 
Kunci (IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008. Bagi SKPD yang belum memiliki 
SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai 
untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar 
kebutuhan pelayanan tersendiri.

Identifikasi tolok ukur atau indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK atau hasil 3. 
analisis kebutuhan pendidikan PAUD.

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator jenjang pendidikan PAUD 4. 
dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan 
prakiraan maju tahun berikutnya.

Hitunglah realisasi capaian target kinerja jenjang pendidikan PAUD untuk kondisi 5. 
tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah 
disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi target jenjang pendidikan PAUD menurut Renstra SKPD 6. 
dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi 
kebutuhan serta besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan 
maju tahun berikutnya, selanjutnya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program 
dan kegiatan untuk tahun rencana.

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta 7. 
rumusan proyeksi untuk tahun rencana untuk jenjang pendidikan PAUD.

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka 8. 
analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra 
SKPD, juga dikaitkan dengan indikator SPM.

Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM 9. 
maupun IKK, maka kondisi pelayanan jenjang pendidikan PAUD tahun lalu 
dan perkiraan tahun berjalan perlu dihitung mengacu pada indikator SPM dan 
IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada 
ketentuan SPM.

Bagi SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak 10. 
tercantum indikator maupun target kinerja jenjang pendidikan PAUD, maka 
pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis kebutuhan 
pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan 
PP Nomor 38 Tahun 2007.
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Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan 11. 
analisis standar kebutuhan pelayanan jenjang pendidikan PAUD sesuai dengan 
norma dan standar pelayanan SKPD pendidikan.

Lakukan perhitungan terhadap proyeksi kebutuhan pelayanan jenjang pendidikan 12. 
PAUD dengan meneliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator 
sampai dengan kondisi tahun berjalan.

Bandingkan kebutuhan pelayanan pendidikan PAUD terhadap target capaian 13. 
SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan untuk 
mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi.

Teliti kembali target capaian kinerja pelayanan pendidikan PAUD untuk tahun 14. 
rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD dan target SPM, selanjutnya 
bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 
berjalan.

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan menurut 15. 
tingkat kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya 
sangat baik, cukup baik, maupun yang masih kurang baik sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pelayanan 
SKPD provinsi.

Analisis permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan 16. 
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara SKPD provinsi dan SKPD 
kabupaten/kota.

Lakukan analisis kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 17. 
sesuai dengan kewenangannya.

Analisis kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk 18. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya dengan mempertimbangkan seberapa 
besar kesenjangan yang terjadi hingga tahun berjalan, hasil evaluasi kinerja 
pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan jenjang pendidikan 
PAUD.

Bila pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka 19. 
berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun 
sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi.

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk kebutuhan pelayanan jenjang 20. 
pendidikan PAUD pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta catatan 
penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan 
kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya.

Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam 21. 
jenjang pendidikan PAUD sesuai kewenangan untuk mencapai target kinerja 
pelayanan SKPD yang diproyeksikan.
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Gambarkan kebutuhan pelayanan 22. jenjang pendidikan PAUD dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut:

                               Tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 
                                Pendidikan untuk Jenjang PAUD

No Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pendidikan Taman Kanak-Kanak

a)
Jumlah anak usia 4-6 
tahun yang mengikuti 
program Tk/RA

20 %

b)

Guru layak mendidik 
TK/RA dengan 
kualifikasi  sesuai 
standar kompetensi 
yang ditetapkan secara 
nasional

90 %

c)
TK/RA yang memiliki 
sarana dan prasarana 
belajar/bermain

90 %

d)

TK/RA yang 
menerapkan 
manajeman berbasis 
sekolah sesuai manual 
yang ditetapkan 
menteri

60 %

2 Pendidikan di Penitipan Anak, kelompok bermain dan yang sejenis

a)

Jumlah anak usia 0-4 
tahun yang mengikuti 
program Penitipan 
anak/kelompok 
bermain

65 %

b)

Jumlah anak usia 0-4 
tahun yang belum 
terlayani dalam 
program PAUD (formal 
dan non formal)

50 %

c)

Guru PAUD jalur non 
formal yang telah 
mengikut pelatihan di 
bidang PAUD

50 %
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Keterangan:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan

Kolom (2) Diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis

Kolom (3) Diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan

Kolom (4) Diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Kolom (5) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu
Kolom (6) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan
Kolom (7) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana

Kolom (8) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun 
rencana

Kolom (9) Diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada 
menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis

Kolom (10) Diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun 
berjalan yang baru disahkan

Kolom (11) Diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD dengan 
realisasi capaian

Kolom (12) Diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, 
diperhitungkan berdasarkan angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi

Kolom (13) Diisi dengan catatan analisis angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya kesenjangan 
antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program pada tahun rencana

Buatlah resume terhadap hasil analisis dengan memberikan catatan penting 23. 
terhadap gambaran SPM dan IKK pada jenjang PAUD.

Langkah 3: Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)

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.

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 2. 
jenjang pendidikan dasar (SD/MI) sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan 
fungsi SKPD. Dalam penentuan indikator kinerja SKPD yang telah memiliki SPM 
dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008. Bagi SKPD yang belum memiliki SPM, 
selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk 
mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan 
pelayanan tersendiri.

Identifikasi tolok ukur atau indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK atau hasil 3. 
analisis kebutuhan pendidikan dasar (SD/MI).

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator jenjang pendidikan dasar 4. 
(SD/MI) dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun 
rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya.
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Hitung realisasi capaian target kinerja jenjang pendidikan dasar (SD/MI) untuk 5. 
kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang 
telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi target jenjang pendidikan dasar (SD/MI), menurut Renstra 6. 
SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi 
kebutuhan dan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan 
maju tahun berikutnya. selanjutnya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program 
dan kegiatan untuk tahun rencana.

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta 7. 
rumusan proyeksi untuk tahun rencana untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI).

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka 8. 
analisis capaian kinerja jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selain dibandingkan 
terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dikaitkan dengan indikator SPM.

Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM 9. 
maupun IKK, maka kondisi pelayanan jenjang pendidikan PAUD tahun lalu 
dan perkiraan tahun berjalan perlu dihitung mengacu pada indikator SPM dan 
IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada 
ketentuan SPM.

Jika, SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak 10. 
tercantum indikator maupun target kinerja jenjang pendidikan dasar (SD/MI), 
maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis 
kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya 
berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.

Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan 11. 
analisis standar kebutuhan pelayanan jenjang pendidikan dasar (SD/MI) sesuai 
dengan norma dan standar pelayanan SKPD pendidikan.

Lakukan perhitungan terhadap proyeksi kebutuhan pelayanan jenjang pendidikan 12. 
dasar (SD/MI) dengan meneliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap 
jenis indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan.

Bandingkan kebutuhan pelayanan jenjang pendidikan dasar (SD/MI) terhadap 13. 
target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 
berjalan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi.

Teliti kembali target capaian kinerja pelayanan pendidikan dasar (SD/MI) untuk 14. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD dan target SPM, 
selanjutnya bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai 
dengan tahun berjalan.

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan pendidikan 15. 
dasar (SD/MI) menurut tingkat kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/
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kota mana saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun yang masih 
kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan 
pembangunan pelayanan SKPD provinsi.

Analisis permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan 16. 
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara SKPD provinsi dan SKPD 
kabupaten/kota.

Lakukan analisis kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 17. 
pelayanan jenjang pendidikan dasar (SD/MI) sesuai dengan kewenangannya.

Analisis kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk 18. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar 
kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi 
kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan 
dasar (SD/MI).

Bila pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka 19. 
berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun 
sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi.

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk kebutuhan pelayanan 20. 
pendidikan dasar (SD/MI) pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta 
catatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program 
dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya.

Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam 21. 
pelayanan pendidikan dasar (SD/MI)  sesuai kewenangan untuk mencapai target 
kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Gambarkan hasil analisis kebutuhan pelayanan 22. jenjang pendidikan dasar (SD/
MI) dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
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Tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan untuk                                            
Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)

No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pendidikan Dasar (SD/MI)

a) Partisipasi Anak 
Bersekolah (PAB) 95 %

b) Angka Putus 
Sekolah (APS) < 1 %

c)

Jumlah sekolah 
yang memiliki 
sarana dan 
prasarana sesuai 
dengan standar 
teknis

90 %

d)
Pemenuhan 
jumlah guru yang 
diperlukan

90 %

e)

Kualifikasi guru 
sesuai kompetensi 
yang ditetapkan 
secara nasional

90 %

f)

Kelengkapan 
pemilikan buku 
pelajaran oleh 
siswa

95 %

g) Jumlah siswa 
perkelas 30 – 40

i)

Jumlah siswa 
dengan nilai 
memuaskan 
terhadap uji 
sampel mutu 
pendidikan standar 
nasional

90 %

j)
Jumlah lulusan 
yang melanjutkan 
ke SMP/MTs

95 %
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Keterangan:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan

Kolom (2) Diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis

Kolom (3) Diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan

Kolom (4) Diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Kolom (5) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu

Kolom (6) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan

Kolom (7) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana

Kolom (8) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun 
rencana

Kolom (9) Diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada 
menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis

Kolom (10) Diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun 
berjalan yang baru disahkan

Kolom (11) Diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD 
dengan realisasi capaian

Kolom (12) Diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, 
diperhitungkan berdasarkan angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi

Kolom (13) Diisi dengan catatan analisis atas angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya 
kesenjangan antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana

Buatlah resume terhadap hasil analisis dengan memberikan catatan penting 23. 
terhadap gambaran SPM dan IKK pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI).

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

Analisis gambaran kinerja kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan dalam 1. 
memberikan layanan pendidikan dasar khususnya 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 pendidikan SMP/MTs sama, seperti jenjang 
pendidikan SD. Berikut panduan perbandingan antara profil Pendidikan Sekolah 
Dasar dengan Pendidikan Menengah Pertama (formal).

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 2. 
pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) sesuai dengan kewenangan tugas 
dan fungsi SKPD. Dalam penentuan indikator kinerja SKPD yang telah memiliki 
SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta Indikator Kinerja Kunci 
(IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008. Bagi SKPD yang belum memiliki SPM, 
selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk 
mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan 
pelayanan tersendiri.



penyusunan
renja SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan69

Identifikasi tolok ukur atau indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK atau hasil 3. 
analisis kebutuhan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs).

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator 4. pendidikan menengah 
pertama (SMP/MTs) dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, 
tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Hitung realisasi capaian target kinerja 5. pendidikan menengah pertama (SMP/
MTs) untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan 
APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi target 6. pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) menurut 
Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, 
hitung proyeksi kebutuhan dan besaran target yang layak untuk tahun rencana 
dan prakiraan maju tahun berikutnya, selanjutnya akan dijabarkan menjadi 
kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana.

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta 7. 
rumusan proyeksi untuk tahun rencana untuk pendidikan menengah pertama 
(SMP/ MTs).

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka analisis 8. 
capaian kinerja pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) selain dibandingkan 
terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dikaitkan dengan indikator SPM.

Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM 9. 
maupun IKK, maka kondisi pelayanan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) 
tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dihitung mengacu pada indikator 
SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu 
pada ketentuan SPM.

Jika, SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak 10. 
tercantum indikator maupun target kinerja pendidikan menengah pertama 
(SMP/ MTs), maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK 
serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta 
kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.

Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan 11. 
analisis standar kebutuhan pelayanan pendidikan menengah pertama (SMP/ 
MTs) sesuai dengan norma dan standar pelayanan SKPD pendidikan.

Lakukan perhitungan terhadap proyeksi kebutuhan pelayanan 12. pendidikan 
menengah pertama (SMP/ MTs) dengan meneliti perkiraan realisasi capaian 
kinerja untuk setiap jenis indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan.

Bandingkan kebutuhan pelayanan 13. pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) 
terhadap target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan 
tahun berjalan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi.
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Teliti kembali target capaian kinerja pelayanan 14. pendidikan menengah pertama 
(SMP/ MTs) untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD 
dan target SPM, selanjutnya bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian 
kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan 15. pendidikan 
menengah pertama (SMP/MTs) di tingkat kabupaten/kota, untuk melihat 
kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun 
yang masih kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah 
kebijakan pembangunan pelayanan SKPD provinsi.

Analisis permasalahan pencapaian kinerja pelayanan 16. pendidikan menengah 
pertama (SMP/ MTs) dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 
antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota.

Lakukan analisis kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 17. 
pelayanan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) sesuai dengan 
kewenangannya.

Analisis kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk 18. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar 
kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi 
kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan 
menengah pertama (SMP/ MTs).

Bila pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka 19. 
berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun 
sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi.

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk kebutuhan pelayanan 20. 
pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun rencana dan tahun 
sesudahnya, serta catatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung 
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya.

Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam 21. 
pelayanan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) sesuai kewenangan 
untuk mencapai target kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Gambarkan hasil analisis kebutuhan pelayanan pendidikan menengah pertama 22. 
(SMP/MTs) dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
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Tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan untuk 
Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

No Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

a) Partisipasi Anak 
Bersekolah (PAB) 90 %

b) Angka Putus 
Sekolah (APS) < 1 %

c)

Jumlah sekolah 
yang memiliki 
sarana dan 
prasarana sesuai 
dengan standar 
teknis

90 %

d)
Pemenuhan 
jumlah guru yang 
diperlukan

90 %

e)

Kualifikasi 
guru sesuai 
kompetensi yang 
ditetapkan secara 
nasional

90 %

f)

Kelengkapan 
pemilikan buku 
pelajaran oleh 
siswa

95 %

g) Jumlah siswa 
perkelas 30 – 40

i)

Jumlah siswa 
dengan nilai 
memuaskan 
terhadap uji 
sampel mutu 
pendidikan 
standar nasional

90 %

j)

Jumlah 
lulusan yang 
melanjutkan ke 
SMA/MA/SMK

70 %



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 72

Keterangan:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan

Kolom (2) Diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis

Kolom (3) Diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan

Kolom (4) Diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Kolom (5) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu

Kolom (6) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan

Kolom (7) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana

Kolom (8) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun 
rencana

Kolom (9) Diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada 
menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis

Kolom (10) Diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun 
berjalan yang baru disahkan

Kolom (11) Diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD dengan 
realisasi capaian

Kolom (12) Diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, 
diperhitungkan berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi

Kolom (13) Diisi dengan catatan analisis atas angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya kesenjangan 
antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana

Buatlah resume terhadap hasil analisis dengan memberikan catatan penting 23. 
terhadap gambaran SPM dan IKK pada pendidikan menengah pertama (SMP/
MTs).

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

Analisis gambaran tentang kinerja kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan 1. 
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 gambaran situasi 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. 

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 2. 
pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) sesuai dengan kewenangan tugas 
dan fungsi SKPD. Dalam penentuan indikator kinerja SKPD yang telah memiliki 
SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta Indikator Kinerja Kunci 
(IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008. Bagi SKPD yang belum memiliki SPM, 
selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk 
mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan 
pelayanan tersendiri.
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Identifikasi tolok ukur atau indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK atau hasil 3. 
analisis kebutuhan pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK).

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator 4. pendidikan menengah atas 
(SMA/MA/SMK) dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, 
tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Hitung realisasi capaian target kinerja 5. pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) 
untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD 
yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi target 6. pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) menurut 
Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung 
proyeksi kebutuhan dan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan 
prakiraan maju tahun berikutnya, selanjutnya akan dijabarkan menjadi kebutuhan 
program dan kegiatan untuk tahun rencana.

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta 7. 
rumusan proyeksi untuk tahun rencana untuk pendidikan menengah atas (SMA/
MA/SMK).

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka analisis 8. 
capaian kinerja pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) selain dibandingkan 
terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dikaitkan dengan indikator SPM.

Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM 9. 
maupun IKK, maka kondisi pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) 
tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dihitung mengacu pada indikator 
SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu 
pada ketentuan SPM.

Bagi SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak 10. 
tercantum indikator maupun target kinerja pendidikan menengah atas (SMA/
MA/SMK), maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK 
serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta 
kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.

Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan 11. 
analisis standar kebutuhan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/MA/
SMK) sesuai dengan norma dan standar pelayanan SKPD pendidikan.

Lakukan perhitungan terhadap proyeksi kebutuhan pelayanan 12. pendidikan 
menengah atas (SMA/MA/SMK) dengan meneliti perkiraan realisasi capaian 
kinerja untuk setiap jenis indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan.

Bandingkan kebutuhan pelayanan 13. pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) 
terhadap target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan 
tahun berjalan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi.
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Teliti kembali target capaian kinerja pelayanan 14. pendidikan menengah atas (SMA/
MA/SMK) untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD 
dan target SPM, selanjutnya bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian 
kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan 15. pendidikan 
menengah atas (SMA/MA/SMK) di tingkat kabupaten/kota, untuk melihat 
kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun 
yang masih kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah 
kebijakan pembangunan pelayanan SKPD provinsi.

Analisis permasalahan pencapaian kinerja pelayanan 16. pendidikan menengah atas 
(SMA/MA/ SMK) dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 
antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota.

Lakukan analisis kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 17. 
pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) sesuai dengan 
kewenangannya.

Analisis kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk 18. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar 
kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi 
kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan 
menengah atas (SMA/MA/SMK).

Bila pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka 19. 
berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun 
sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi.

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk kebutuhan pelayanan 20. pendidikan 
menengah atas (SMA/MA/SMK) pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta 
catatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program 
dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya.

Rumuskan kebutuhan jenis program atau kegiatan yang dibutuhkan dalam 21. 
pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) sesuai kewenangan untuk 
mencapai target kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Gambarkan hasil analisis kebutuhan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/22. 
MA/SMK) dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
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Tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan untuk 
Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMK)

No Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Sekolah Menengah Atas (SMA)

a) Partisipasi Anak 
Bersekolah (PAB) 80 %

b) Angka Putus 
Sekolah (APS) < 1 %

c)

Jumlah sekolah 
yang memiliki 
sarana dan 
prasarana sesuai 
dengan standar 
teknis

90 %

d)

Kepemilikan 
sekolah 
terhadap tenaga 
kependidikan non-
guru

80 %

e)
Pemenuhan 
jumlah guru yang 
diperlukan

90 %

f)

Kualifikasi guru 
sesuai kompetensi 
yang ditetapkan 
secara nasional

90 %

g)
Kelengkapan 
pemilikan buku 
pelajaran oleh siswa

100 %

h) Jumlah siswa 
perkelas 30 – 40

i)

Jumlah siswa 
dengan nilai 
memuaskan 
terhadap uji sampel 
mutu pendidikan 
standar nasional

90 %

j)

Jumlah lulusan 
yang melanjutkan 
ke perguruan tinggi 
yang terakreditasi

25 %
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No Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a) Partisipasi Anak 
Bersekolah (PAB) 80 %

b) Angka Putus 
Sekolah (APS) < 1 %

c)

Jumlah sekolah 
yang memiliki 
sarana dan 
prasarana sesuai 
dengan standar 
teknis

90 %

d)

Kepemilikan 
sekolah 
terhadap tenaga 
kependidikan non-
guru

80 %

e)
Pemenuhan 
jumlah guru yang 
diperlukan

90 %

f)

Kualifikasi guru 
sesuai kompetensi 
yang ditetapkan 
secara nasional

90 %

g)
Kelengkapan 
pemilikan buku 
pelajaran oleh siswa

100 %

h) Jumlah siswa 
perkelas 30 – 40

i)

Jumlah siswa 
dengan nilai 
memuaskan 
terhadap uji sampel 
mutu pendidikan 
standar nasional

90 %

j)

Jumlah lulusan 
yang melanjutkan 
ke perguruan tinggi 
yang terakreditasi

25 %

k)

Jumlah lulusan yang 
diterima di dunia 
kerja sesuai dengan 
keahliannya

20 %
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Keterangan:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan

Kolom (2) Diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis

Kolom (3) Diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan

Kolom (4) Diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Kolom (5) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu
Kolom (6) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan
Kolom (7) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana

Kolom (8) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun 
rencana

Kolom (9) Diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada 
menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis

Kolom (10) Diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun 
berjalan yang baru disahkan

Kolom (11) Diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD 
dengan realisasi capaian

Kolom (12) Diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, 
diperhitungkan berdasarkan angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi

Kolom (13) Diisi dengan catatan analisis atas angka-angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya 
kesenjangan antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana

Buatlah resume terhadap hasil analisis dengan memberikan catatan penting 23. 
terhadap gambaran SPM dan IKK pada pendidikan menengah atas (SMA/MA/
SMK).

Langkah 6: Pendidikan Non Formal

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

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 2. 
pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi SKPD. Dalam 
penentuan indikator kinerja SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan 
indikator kinerja SPM, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP Nomor 6 
Tahun 2008. Bagi SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu 
juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan 
SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.

Identifikasi tolok ukur atau indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK atau hasil 3. 
analisis kebutuhan pendidikan non formal.

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator 4. pendidikan non formal 
dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan 
prakiraan maju tahun berikutnya.
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Hitung realisasi capaian target kinerja 5. pendidikan non formal untuk kondisi 
tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah 
disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi target 6. pendidikan non formal menurut Renstra SKPD 
dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi 
kebutuhan dan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan 
maju tahun berikutnya, selanjutnya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program 
dan kegiatan untuk tahun rencana.

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta 7. 
rumusan proyeksi untuk tahun rencana untuk pendidikan non formal.

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka 8. 
analisis capaian kinerja pendidikan non formal selain dibandingkan terhadap 
target besaran Renstra SKPD, juga dikaitkan dengan indikator SPM.

Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM 9. 
maupun IKK, maka kondisi pelayanan pendidikan non formal tahun lalu dan 
perkiraan tahun berjalan perlu dihitung mengacu pada indikator SPM dan 
IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada 
ketentuan SPM.

Bagi SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak 10. 
tercantum indikator maupun target kinerja pendidikan non formal, maka 
pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis 
kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya 
berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.

Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan 11. 
analisis standar kebutuhan pelayanan pendidikan non formal sesuai dengan 
norma dan standar pelayanan SKPD pendidikan.

Lakukan perhitungan terhadap proyeksi kebutuhan pelayanan 12. pendidikan non 
formal dengan meneliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis 
indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan.

Bandingkan kebutuhan pelayanan 13. pendidikan non formal terhadap target 
capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan 
untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi.

Teliti kembali target capaian kinerja pelayanan 14. pendidikan non formal untuk 
tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD dan target SPM, 
selanjutnya bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai 
dengan tahun berjalan.

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan 15. pendidikan 
non formal di tingkat kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/kota mana 
saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun yang masih kurang baik 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan 
pelayanan SKPD provinsi.
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Analisis permasalahan pencapaian kinerja pelayanan 16. pendidikan menengah atas 
(SMA/MA/ SMK) dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 
antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota.

Lakukan analisis kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 17. 
pelayanan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.

Analisis kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk 18. 
tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar 
kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi 
kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan 
non formal.

Bila pelaksanaan Renja SKPD pada tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka 19. 
berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun 
sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi.

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk kebutuhan pelayanan 20. 
pendidikan non formal pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta catatan 
penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan 
kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya.

Rumuskan kebutuhan jenis program atau kegiatan yang dibutuhkan dalam 21. 
pelayanan pendidikan non formal sesuai kewenangan untuk mencapai target 
kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Gambarkan kebutuhan pelayanan pendidikan non formal dengan menggunakan 22. 
tabel sebagai berikut:

No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pendidikan Keaksaraan

a) Bisa membaca dan 
menulis 100 %

b)
Orang buta aksara 
dalam kelompok usia 
15 – 44 tahun 

< 7 %

Tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan untuk 
Pendidikan Non Formal (Keaksaraan, kesetaraan dan keterampilan hidup)
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No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

c)
Orang buta aksara 
dalam kelompok usia 
diatas 44 tahun 

< 30 %

d)

Ketersediaan data 
dasar keaksaraan yang 
diperbaharui terus 
menerus

80 %

2 Kesetaraan SD (Program Paket A)

a)

Peserta paket A 
untuk penduduk usia 
sekolah yang belum 
bersekolah SD/MI

85 %

b) Peserta didik Paket A 
yang tidak aktif < 10 %

c)
Kepemilikan modul 
program Paket A oleh 
peserta didik

100 %

d)

Jumlah kelulusan 
peserta didik yang 
mengikuti ujian 
kesetaraan

95 %

e)

Jumlah kelulusan 
program Paket A 
dapat melanjutkan 
ke jenjang yang lebih 
tinggi (SMP/MTs atau 
Paket B)

95 %

f )

Jumlah peserta didik 
yang mengikuti 
uji sampel mutu 
pendidikan yang 
mendapatkan nilai 
memuaskan

90 %

g)
Pemenuhan jumlah 
tutor Program Paket A 
yang diperlukan

100 %

h)

Kualifikasi tutor 
Program Paket A 
yang sesuai standar 
kompetensi yang 
ditetapkan secara 
nasional

90 %
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No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

i)

Jumlah paktek 
kegiatan belajar 
masyarakat yang 
memiliki sarana 
dan prasarana yang 
minimal sesuai standar 
teknis pembelajaran

90 %

j) Jumlah peserta yang 
memiliki sarana belajar 100 %

k)

Tersedianya data dasar 
kesetaraan SD yang 
diperbaharui terus-
menerus

3 Kesetaraan SMP (Program Paket B)

a)

Peserta paket B 
untuk penduduk usia 
sekolah yang belum 
bersekolah SMP/MTs

90 %

b) Peserta didik Paket B 
yang tidak aktif < 10 %

c)
Kepemilikan modul 
program Paket B oleh 
peserta didik

100 %

d)

Jumlah kelulusan 
peserta didik yang 
mengikuti ujian 
kesetaraan

80 %

e)

Jumlah kelulusan 
program Paket B 
dapat melanjutkan 
ke jenjang yang lebih 
tinggi (SMA/MA/SMK 
atau Paket C)

95 %

f )

Jumlah peserta didik 
yang mengikuti 
uji sampel mutu 
pendidikan yang 
mendapatkan nilai 
memuaskan

90 %



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 82

No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

g)
Pemenuhan jumlah 
tutor Program Paket B 
yang diperlukan

100 %

h)

Kualifikasi tutor 
Program Paket B 
yang sesuai standar 
kompetensi yang 
ditetapkan secara 
nasional

90 %

i)

Jumlah paktek 
kegiatan belajar 
masyarakat yang 
memiliki sarana 
dan prasarana yang 
minimal sesuai standar 
teknis pembelajaran

90 %

j) Jumlah peserta yang 
memiliki sarana belajar 100 %

k)

Tersedianya data dasar 
kesetaraan SMP yang 
diperbaharui terus-
menerus

3 Kesetaraan SMA (Program Paket C)

a)

Peserta paket C 
untuk penduduk usia 
sekolah yang belum 
bersekolah SMA/MA/
SMK

70 %

b) Peserta didik Paket C 
yang tidak aktif < 5 %

c)
Kepemilikan modul 
program Paket C oleh 
peserta didik

80 %

d)

Jumlah kelulusan 
peserta didik yang 
mengikuti ujian 
kesetaraan

80 %

e)
Jumlah kelulusan 
program Paket C dapat 
memasuki dunia kerja

80 %
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No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

f )

Jumlah kelulusan 
program Paket C yang 
dapat melanjutkan ke 
pendidikan tinggi

10 %

g)

Jumlah peserta didik 
yang mengikuti uji 
sampel mutu pendikan 
yang mendapatkan 
nilai memuaskan

90 %

h)
Pemenuhan jumlah 
tutor Program Paket C 
yang diperlukan

100 %

i)

Kualifikasi tutor 
yang sesuai standar 
kompetensi yang 
ditetapkan secara 
nasional 

90 %

j)

Jumlah pusat belajar 
masyarakat yang 
memiliki sarana dan 
prasarana minimal 
sesuai standar teknis 
pembelajaran

90 %

k)

Tersedianya data dasar 
kesetaraan SMA yang 
diperbaharui terus-
menerus

3 Pendidikan Keterampilan Hidup

a)

Prosentase jumlah 
anggota masyarakat 
putus sekolah,
pengangguran, dan 
dari keluarga pra 
sejahtera yang
menjadi peserta didik 
dalam kursuskursus/
pelatihan/kelompok 
belajar usaha/magang

25 %
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No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

b)

Kepemilikan ijin 
operasional dari 
pemerintah atau
pemerintah daerah

100 %

c)

Jumlah lembaga 
kursus dan lembaga 
pelatihan yang 
terakreditasi

25 %

d)

Kursus/pelatihan/
kelompok belajar 
usaha/magang yang 
dibina secara terus 
menerus

100 %

e)

Lulusan kursus, 
pelatihan, magang, 
kelompok belajar
usaha yang dapat 
memasuki dunia kerja

90 %

f )

Pemenuhan jumlah 
tenaga pendidik, 
instruktur, atau
penguji praktek dari 
kursus/pelatihan/
kelompok belajar 
usaha/magang yang 
diperlukan

100 %

g)

Kualifikasi tenaga 
pendidik, instruktur, 
atau penguji
praktek kursus/
pelatihan/kelompok 
belajar
usaha/magang yang 
memenuhi standar 
kompetensi
yang dipersyaratkan

90 %

h)

Jumlah peserta 
ujian kursus yang 
memperoleh
ijazah atau sertifikat

75 %
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No. Indikator
SPM/

Standar
Nasional

IKK
Target Renstra SKPD Realisasi 

Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTh... 

(n-2)
Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

Th...
(n-2)

Th...
(n-1)

Th...
(n)

Th...
(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

i)

Jumlah kursus/
pelatihan/ kelompok 
belajar usaha/ magang 
yang memiliki sarana 
dan prasarana minimal 
sesuai dengan standar 
teknis yang ditetapkan

90 %

j)

Tersedianya data dasar 
kursus/pelatihan/
kelompok belajar 
usaha/magang
yang diperbarui terus 
menerus

Keterangan:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan

Kolom (2) Diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis

Kolom (3) Diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan

Kolom (4) Diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Kolom (5) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu

Kolom (6) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan

Kolom (7) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana

Kolom (8) Diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun 
rencana

Kolom (9) Diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada 
menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis

Kolom (10) Diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun 
berjalan yang baru disahkan

Kolom (11) Diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD 
dengan realisasi capaian

Kolom (12) Diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, 
diperhitungkan berdasarkan angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi

Kolom (13) Diisi dengan catatan analisis atas angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya 
kesenjangan antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana

Buatlah resume terhadap hasil analisis dengan memberikan catatan penting 23. 
terhadap gambaran SPM dan IKK pada pendidikan non formal.
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Contoh Gambaran Kinerja 
Pelayanan SKPD Bidang Kesehatan1

Pencapaian Pembangunan Kesehatan

Pencapaian pembangunan kesehatan Kota Palembang selama tahun 2009 dapat 
diamati dengan memakai indikator yang berupa angka kematian, pola penyakit dan 
keadaan gizi masyarakat, namun angka kematian Kota Palembang masih menurut 
angka kematian nasional.

A. Derajat Kesehatan

Angka Kematian

Beberapa indikator angka kematian mencakup Angka Kematian Bayi (AKB), Angka 
Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Umur Harapan Hidup (UHH) 
yang diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi di Indonesia menurut hasil survei kesehatan rumah tangga 
(SKRT 1997) angka kematian bayi 145 / 1000 kelahiran hidup; sedangkan AKB di Kota 
Palembang tahun 2004, berdasarkan Laporan Indikator Database 2005 UNFPA 6th 
Country Programme, sebesar 26,68 untuk laki-laki dan 20,02 untuk wanita per 1.000 
kelahiran hidup. Data tahun 2009 tidak tersedia karena tidak dilakukan survey.

2. Angka Kematian Balita (AKABA).

Menurut batasan BPS yang dimaksud angka ini adalah jumlah kematian pada umur 
0–4 tahun selama periode 1 tahun per 1.000 balita pada pertengahan tahun tertentu. 
Angka ini merupakan refleksi faktor lingkungan yang mempengaruhi kematian balita 
seperti gizi, sanitasi penyakit menular dan kecelakaan. Berdasarkan kondisi saat ini 
dan yang diharapkan, kematian balita pada saat ini adalah 8/1000 balita sedangkan 
yang diharapkan 5/1000 balita (Sumber data Dinkes Prop. Sumatera Selatan).

1  Tulisan ini dikutip dari Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2009 (Dinas Kesehatan Kota 
Palembang,2010). Salah satu bentuk sistem informasi kesehatan, yang memberikan gambaran situasi 
kesehatan dan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2009. Dokumen ini memberikan 
gambaran situasi kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan operasional SKPD 
terkait pelayanan prima terhadap masyarakat dalam mengembangkan informasi layanan kesehatan 
masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memberikan petunjuk dan pembuatan rencana strategis dan 
rencana kerja pembangunan.

Bahan Bacaan

4.1
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3. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-
negara ASEAN. Pada tahun 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 
390/100.000 kelahiran hidup, tahun 1995 menurun menjadi 373/100.000 kelahiran 
hidup (SDKI). AKI Kota Palembang berdasarkan Laporan Indikator Database 2005 
UNFPA 6th Country Programme adalah 317 per 100.000 kelahiran, lebih rendah dari 
AKI Propinsi Sumsel sebesar 467 per 100.000 kelahiran. Jumlah kematian ibu tahun 
2009 di Kota palembang sebanyak 6 orang dengan penyebabnya yaitu preeklamsi 
dan pendarahan. (sumber data Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Palembang, 2009). 
Sedangkan yang diharapkan tahun 2010 yaitu 125/100.000 kelahiran hidup (sumber 
data Depkes).

4. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan 
kesehatan, fisik, mental, sosial dan ekonomi suatu bangsa, dan juga dapat digunakan 
untuk melihat tingkat kelangsungan hidup penduduk. Peningkatan umur harapan 
hidup (UHH) akan meningkatkan kemampuan hidup anak balita dan tumbuh menjadi 
remaja sehat yang di harapkan dapat memperoduksi generasi baru yang sehat. 
Pada tahun 1990 angka harapan hidup penduduk Sumatera Selatan sebesar 59,83 
meningkat menjadi 63,65 pada tahun 1995. Sedangkan UHH untuk Kota Palembang 
tahun 2010 sebesar laki-laki 70 tahun dan wanita 73,6 tahun (BPS Sumsel).

Status Gizi

Derajat kesehatan masyarakat dilihat dari status gizi masyarakat, memberikan 
gambaran keadaan kesehatan masyarakat adalah status gizi. Makin banyak ditemukan 
anggota masyarakat yang kurang gizi berarti keadaan kesehatan masyarakat semakin 
kurang. Adapun target kegiatan gizi di Kota Palembang tahun 2009 sebagai berikut:

a. Cakupan program (K/S) : target 86.4%

b. Kelangsungan program (D/K) : target 86.8%

c. Peran serta masyarakat (D/S) : target 75%

d. Hasil pencapaian program (N/S) : target 59.2%

Keterangan:

- S adalah jumlah balita
- K adalah jumlah balita yang mempunyai KMS
- D adalah jumlah balita yang ditimbang
- N adalah jumlah balita yang ditimbang yang naik berat badannya
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Angka Kesakitan

Melalui pengamatan terhadap angka kesakitan dari tahun ke tahun di kota Palembang 
diketahui bahwa sepuluh penyakit terbanyak pada kunjungan rawat jalan puskesmas 
Kota Palembang masih didominasi penyakit infeksi dan penyakit menular. Dengan 
masa transisi saat ini kita masih mempunyai tiga beban (Triple Burden).

A.  Penyakit Infeksi Klasik

1. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2005 s/d 2009 
tergambar dalam grafik berikut:

Gambar: Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Palembang Tahun 2005 – 2009

Tabel: Jumlah Kasus Penderita Demam Berdarah 
Kota Palembang Tahun 2009

No. Tahun
Jumlah Kasus Case Fatality 

RatePenderita Meninggal

1 2005 842 15 1,78

2 2006 1.475 2 0,13

3 2007 1.957 14 0,72

4 2008 1.581 7 0,44

5 2009 965 2 0,21

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada kejadian luar biasa (KLB), dari data 
tersebut dapat dilihat jumlah penderita terendah pada tahun 2005 sebesar 
842 dan tertinggi tahun 2007 sebesar 1957 (sumber data Bidang Pengendalian 
Masalah Kesehatan).
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B.  Penyakit TB. Paru

Perkembangan TB Paru yang di amati selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2005 
s/d 2009 sebagai berikut:

Tabel. Jumlah Kasus Penderita TB. Paru Kota Palembang Tahun 2005 - 2009

No. Tahun Kasus Cure Rate
(%)

Error Rate
(%)

Konversi
(%)

1 2005 1.382 86 1,3 90

2 2006 1.360 87 1,8 92
3 2007 1.197 85 1,1 89
4 2008 1.233 - 1,1 89
5 2009 1.077 82 2,5 91

Gambar. Penemuan Kasus Penderita TB. Paru
 Kota Palembang Tahun 2005 - 2009

Grafik di atas menunjukkan penderita TB Paru tertinggi tahun 2005 (1382 kasus) 
dan terendah tahun 2009 (1077 kasus). (sumber data Bidang Pengendalian Masalah 
Kesehatan).
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C.  Penyakit ISPA

Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan cakupan penemuan kasus ISPA tertinggi 
tahun 2007 yaitu 51% dari target dan terendah tahun 2009 yaitu 43,00% dari target 
(sumber data Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan).

Tabel: Jumlah Kasus Penderita ISPA (Pneumonia) 
Kota Palembang Tahun 2005-2009

No. Tahun
Jumlah Kasus

Cakupan
(%)Pneumonia Non 

Pneumonia
1 2005 7.528 103.624 42,80
2 2006 7.735 104.330 48,28
3 2007 7.323 112.905 51,00
4 2008 7.006 116.707 48,40
5 2009 6.124 110.502 43,00

Gambar: Cakupan Penemuan Kasus Penderita ISPA (Pneumonia)
Kota Palembang Tahun 2005-2009

D.  Penyakit Diare

Gambaran kondisi masyarakat yang menderita penyakit Diare di Kota Palembang 
yang tertinggi pada tahun 2009 sebesar 54.612 kasus dan terendah terjadi pada tahun 
2005 yaitu 48.000 kasus (sumber data Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan).

Tabel: Jumlah Kasus Penderita Diare Kota Palembang Tahun 2005 – 2009

No. Tahun
Jumlah Kasus Cakupan

(%)Penderita Meninggal

1 2005 49.027 0 61,65
2 2006 53.429 0 66,50
3 2007 46.738 0 57,80
4 2008 53.854 0 58,70

5 2009 54.612 0 91,20
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Gambar: Jumlah Penderita Diare di Kota Palembang Tahun 2005 – 2009

E.   Penyakit Kusta

Tabel dan gambar berikut memperlihat temuan penderita penyakit Kusta tertinggi 
tahun 2009 dengan 34 kasus dan terendah tahun 2006 dengan jumlah 7 kasus 
(sumber data Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan).

Tabel: Jumlah Kasus Penderita Kusta Kota Palembang Tahun 2005-2009

No. Tahun

Jumlah 
Kasus Total

Prevalensi Per
100.000 

PendudukPB MB

1 2005 1 11 13 0,99
2 2006 - 7 7 0,50
3 2007 4 10 14 0,99
4 2008 4 7 11 0,77
5 2009 - 34 34 2,36

Gambar: Prevalensi Penderita Kusta per 100.000 Penduduk
Kota Palembang Tahun 2005 – 2009
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F.   Acute Flaccid Paralysis (AFP)

Tabel berikut menunjukkan bahwa penemuan kasus AFP rata-rata diatas target, 
penemuan tertinggi tahun 2009 yaitu 26 kasus (sumber data Bidang Pengendalian 
Masalah Kesehatan).

Tabel: Jumlah Kasus AFP Kota Palembang Tahun 2005-2009

No. Tahun Target Pencapaian AFP Rate

1 2005 10 10 1,00
2 2006 10 13 1,30
3 2007 10 10 1,00
4 2008 10 15 1,50
5 2009 10 26 2,60

G. Penyakit Infeksi Canggih

Penyakit Infeksi Canggih adalah penyakit HIV/AIDS, penyakit tersebut telah terjadi 
perkembangan yaitu dari tahun 2005 s/d 2009 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Jumlah Kasus HIV(+)/AIDS Kota Palembang Tahun 2005-2009

No. Tahun Jumlah
Sampel

HIV + VDRL +

F % F %

1 2005 1.196 11 0,90 27 2,25

2 2006 526 6 1,14 20 3,80

3 2007 776 6 0,70 24 3,10

4 2008 1.008 13 1,28 39 3,80
5 2009 1.000 10 1 24 2,40

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kasus HIV(+) tertinggi pada tahun 2008 
sebanyak 13 kasus dan terendah tahun 2006 dan 2007 sebanyak 6 kasus (sumber 
data Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan).
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Perilaku Masyarakat (PHBS)

Perilaku masyarakat dapat dilihat dari pola hidup bersih dan sehat, tabel di bawah 
ini menunjukkan kelurahan yang dipantau PHBS yaitu 117.583 rumah tangga, dan 
rumah tangga yang dipantau yang melaksanakan PHBS adalah 79.967 rumah tangga 
(68 %).

Tabel: Jumlah Rumah Tangga PHBS Per Kecamatan 
Kota Palembang Tahun 2009

No. Kecamatan
Rumah Tangga

Jumlah Dipantau Ber PHBS %

1 Ilir Barat II 6786 5348 78,8

2 Gandus 5230 3649 69,8

3 Seberang Ulu I 13019 6878 52,8

4 Kertapati 7625 5465 71,7

5 Seberang Ulu II 17333 15923 91,9

6 Plaju 13798 6375 46,2

7 Ilir Barat I 5925 5051 85,2

8 Bukit Kecil 6198 5000 80,7

9 Ilir Timur I 7688 6002 78,1

10 Kemuning 5236 3786 71,9

11 Ilir Timur II 8160 5758 70,9

12 Kalidoni 3193 1248 39,1

13 Sako 5325 2292 43,0

14 Sematang Borang 690 601 87,1

15 Sukarame 6054 3470 57,3

16 Alang Alang Lebar 5296 3092 58,4

Jumlah Kota Palembang 117.583 79967 68,0

    Sumber: Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Masyarakat yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas terbanyak 
di Kecamatan Ilir Barat I dengan kunjungan rawat jalan 707.686 orang, sedangkan 
yang terendah di Kecamatan Alang Alang Lebar dengan jumlah kunjungan 18.855 
orang. Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit terbanyak di Kecamatan Kemuning 
yaitu 319.152 orang, dan kunjungan rawat inap tertinggi di Kecamatan Kemuning 
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yaitu 44.839 orang. Penduduk yang menggunakan sarana kesehatan puskesmas dan 
rumah sakit terlihat pada tabel sebagai berikut:

                   Tabel: Jumlah Kunjungan ke Sarana Kesehatan 
                                      Kota Palembang Tahun 2009

No. Kecamatan

Kunjungan Puskesmas Kunjungan Puskesmas

Rawat Jalan Rawat 
Inap Jumlah Rawat 

Jalan
Rawat 
Inap Jumlah

1 Ilir Barat II 84.295 0 84.295 0 0 0

2 Gandus 87.549 10 87.559 0 0 0

3 Seberang Ulu I 473.293 198 47.3491 46.848 8.340 55.188

4 Kertapati 66.310 0 66.310 0 0 0

5 Seberang Ulu II 58.761 0 58.761 97.685 14.189 111.874

6 Plaju 60.855 0 60.855 0 0 0

7 Ilir Barat I 707.686 0 707.686 0 0 0

8 Bukit Kecil 74.856 0 74.856 54.805 4.288 59.093

9 Ilir Timur I 149.218 0 149.218 227.792 26.950 254.742

10 Kemuning 95.532 0 95.532 319.152 44.839 363.991

11 Ilir Timur II 385.432 0 385.432 43.055 5.887 48.942

12 Kalidoni 110.291 0 110.291 23.997 7.329 31.326

13 Sako 58.703 0 58.703 0 0 0

14 Sukarame 136.653 0 136.653 73.976 9.962 83.938

15 Alang Alang Lebar 18.855 0 18.855 5.820 650 6.470

Jumlah Kota Palembang 2.549.434 208 2.568.497 887.310 121.784 1.009.094

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan
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Kesehatan Lingkungan

A.  Persentase Rumah Sehat tahun 2009

Persentase rumah sehat yg dihuni masyarakat kota Palembang sebesar 84,00%, 
kecamatan Ilir Barat I memiliki persentase tertinggi sebesar 89,87% sedangkan yang 
terendah yaitu kecamatan Gandus sebesar 72,86%.

Tabel: Persentase Rumah Sehat 
di Kota Palembang Tahun 2009

No. Kecamatan

Rumah Tangga

Jumlah
Seluruh

Jumlah
Diperiksa

Jumlah
Sehat

%
Sehat

1 Ilir Barat II 14.360 11.220 9.356 83.39%

2 Gandus 11.375 9.309 6.783 72.86%

3 Seberang Ulu I 22.880 17.815 13.772 77.31%

4 Kertapati 12.964 10.183 7.635 74.98%

5 Seberang Ulu II 13.238 11.076 8.870 80.08%

6 Plaju 14.985 11.865 9.935 83.73%

7 Ilir Barat I 23.482 18.323 16.466 89.87%

8 Bukit Kecil 9.926 8.011 7.044 87.93%

9 Ilir Timur I 15.632 12.544 11.255 89.72%

10 Kemuning 14.677 11.942 10.293 86.19%

11 Ilir Timur II 28.596 22.653 19.153 84.55%

12 Kalidoni 15.132 13.124 11.369 86.63%

13 Sako 8.149 6.447 5.364 83.20%

14 Sematang Borang 16.258 13.296 11.350 85.36%

15 Sukarame 26.801 22.879 19.873 86.86%

16 Alang Alang Lebar 8.675 6.931 5.884 84.89%

Jumlah Kota Palembang 257.130 207.618 174.402 84.00%

 Sumber: Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
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B.  Rumah Bebas Jentik tahun 2009

Data berikut menggambarkan prosentase rumah bebas jentik untuk kota Palembang 
sebesar 77,94%, kecamatan Sukarame memiliki persentase tertinggi yaitu 101,94%, 
sedangkan yang terendah di kecamatan Sako sebesar 38,50%.

Tabel: Persentase Rumah Bebas Jentik Nyamuk 
Kota Palembang Tahun 2009

No. Kecamatan
Jumlah Rumah/
Bangunan yang 

Ada

Rumah/Bangunan Diperiksa Rumah/Bangunan 
Bebas Jentik

Jumlah % Jumlah %

1 Ilir Barat II 14360 1200 8.4% 1080 90.00%

2 Gandus 11375 1200 10.5% 1108 92.33%

3 Seberang Ulu I 22880 4470 19.5% 3014 67.43%

4 Kertapati 12964 1885 14.5% 1654 87.75%

5 Seberang Ulu II 13238 2692 20.3% 2030 75.41%

6 Plaju 14985 1200 8.0% 1045 87.08%

7 Ilir Barat I 23482 3471 14.8% 1917 55.23%

8 Bukit Kecil 9926 2091 21.1% 1682 80.44%

9 Ilir Timur I 15632 3278 21.0% 2638 80.48%

10 Kemuning 14677 2400 16.4% 1954 81.42%

11 Ilir Timur II 28596 6800 23.8% 5947 87.46%

12 Kalidoni 15132 2500 16.5% 1768 70.72%

13 Sako 8149 1600 19.6% 616 38.50%

14 Sematang Borang 16258 2400 14.8% 1687 70.29%

15 Sukarame 26801 3200 11.9% 3262 101.94%

16 Alang Alang Lebar 8675 1200 13.8% 1009 84.08%

Jumlah Kota Palembang 257130 41587 16.2% 32411 77.94%

Sumber: Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
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Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan dengan indikator rasio sarana kesehatan terhadap 
penduduk. 

Dengan adanya otonomi daerah terjadi pemekaran kecamatan dari 8 (delapan) 
kecamatan menjadi 16 (enam belas) kecamatan. Dimana kecamatan Ilir Barat II 
sarana kesehatannya hanya satu puskesmas, pada tahun 2008 melayani penduduk 
kecamatan tersebut sebanyak 68.004 orang. Sedangkan menurut angka ideal satu 
puskesmas melayani 30.000 penduduk. Dari keterangan diatas maka kecamatan Ilir 
Barat II seharusnya menambah 2 unit pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Persalinan.

Mayoritas persalinan yang mendapat pertolongan medis dari tenaga kesehatan 
yang tertinggi di Kecamatan Gandus sebanyak 100,9 % dari jumlah persalinan yang 
terdaftar, dan yang terendah Kecamatan Seberang Ulu I sebanyak 87.7 % dari seluruh 
persalinan. Sedangkan persalinan di Kota Palembang tahun 2009 sebanyak 32.385 
persalinan.

3. Imunisasi.

Tabel di bawah ini menunjukkan prosentase cakupan imunisasi BCG, Polio 4, Campak, 
HB 1, HB 3, TT I dan TT II pada Tahun 2009 mengalami peningkatan.

Tabel: Prosentase Pencapaian Imunisasi Kota Palembang Tahun 2005–2009

No. Tahun
Pencapaian Imunisasi (%) Bumil

BCG DPT I POL 4 Campak HB 1 HB 3 TT I TT II

1 2005 100,73 97,53 93,94 93,13 65,08 84,83 91,49 86,14

2 2006 102,70 90,90 94 95,30 - 87,30 95,43 88,96

3 2007 103,70 - 96,40 95,50 97,30 92,40 96,10 91

4 2008 97,90 - - 93,10 - - 95,90 90,40

5 2009 98,40 99,60 95,50 95,30 99,60 95,20 96,30 92,40

Kinerja Pembangunan Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan menyajikan tentang kegiatan multi sektor yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai Palembang Sehat, yang berisikan narasi 
terhadap indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rumah Sakit seperti: 
persentase Tempat Umum, Anggaran (APBD), Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit, 
Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit, Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit, dan Gross Death 
Rate (GDR) Rumah Sakit. Kinerja sektor terkait adalah: Frekuensi penyuluhan Keluarga 
Berencana (KB), pendidikan dan agama.
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A. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

Tempat umum yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak 
1.744 dengan jumlah 789 (77,3 %) termasuk kategori sehat. TTU diperiksa terbanyak 
di Kecamatan Plaju dengan jumlah 320 tempat dengan 119 (78,8 %) termasuk 
kategori sehat. TTU diperiksa paling sedikit pada Kecamatan Sako sebesar 5 TTU 
dengan 3 TTU (75,0 %) kategori sehat.  APBD Dinas Kesehatan tahun 2009 Alokasi 
anggaran kesehatan tahun 2009 adalah Rp. 87.097.915.841 (5,7 % dari total APBD 
Kota Palembang). Anggaran kesehatan Kota Palembang tersebut bersumber 75,2 % 
berasal dari APBD Kota dan 12,3 % dari APBD Provinsi. Sedangkan, anggaran kesehatan 
perkapita adalah Rp. 15.389.786,02. Persentase BOR, NDR, LOS, GDR Rumah Sakit. 
Rumah Sakit di kota Palembang berjumlah 26 Rumah Sakit, tetapi hanya 25 Rumah 
Sakit yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang, sedangkan RS 
Khusus Paru tidak memiliki sarana rawat inap. Indikator Pelayanan di Rumah Sakit 
berdasarkan pada persentase:

1.  BOR (Bed Occupaney Rate)

Dari 25 RS yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang didapat 
angka rata-rata BOR sebesar 50,2 %, ini berarti masih di bawah angka ideal yaitu 60-
85%. Rumah sakit yang memiliki BOR < 60% sebanyak 11 RS yaitu: RS Khusus Mata, RS 
Pertamina, RS Bunda, RS Karya Asih, RSAB Tiara Fatrin, RSAB Ananda, RSAB Widiyanti, 
RSAB Rika Amelia, RS Sriwijaya Eye Center, RSAB Bunda Fatimah, RSIA Marisa. Hal 
ini berarti ke-11 rumah sakit tersebut kurang efisien dalam pelayanan rawat inap, 
dimana jumlah pasien yang dirawat sedikit dibandingkan jumlah tempat tidur yang 
tersedia. Rumah sakit yang memiliki BOR ideal yaitu 60 - 85% sebanyak 11 buah, 
yaitu: RS Mohammad Hoesin, RS Ernaldi Bahar, RSUD BARI, RS Pusri, RS Bhayangkara, 
RS Dr. A.K Ghani, RSI Siti Khadijah, RS Muhammadiyah, RS Myria, RS Pelabuhan, RSAB 
Azzahra. Hal ini berarti ke-11 RS tersebut cukup efisien dalam pelayanan rawat inap, 
dimana jumlah pasien yang dirawat seimbang dengan jumlah tempat tidur yang 
tersedia. Rumah sakit yang memiliki BOR > 85% sebanyak 2 RS, yaitu : RSK Charitas 
dan RSAB YK Madira. Hal ini menandakan perlunya penambahan tempat tidur untuk 
mengatasi pasien rawat inap yang jumlahnya banyak.

2.  LOS (Length Of Stay)

Dari 25 rumah sakit yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang 
diperoleh angka rata-rata LOS sebesar 4,5 hari, ini berarti masih di bawah angka ideal 
yaitu 6-9 hari. Rumah sakit yang memiliki LOS < 6 hari sebanyak 22 RS yaitu: RS Khusus 
Mata, RSUD BARI, RS Pusri, RS Pertamina, RS Bhayangkara, RS Dr. A.K Ghani, RSI Siti 
Khadijah, RS Muhammadiyah, RSK Charitas, RS Myria , RS Pelabuhan, RS BRS Bunda,, 
RS. Karya Asih, RSAB Tiara Fatrin, RSAB YK. Madira., RSAB Ananda, RSAB Widiyanti, 
RSAB Azzahra, RSAB Rika Amelia, RS Sriwijaya Eye Center, RSAB Bunda Fatimah, dan 
RSIA Marisa. Hal ini berarti ke-22 rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan 
pasien rawat inap tidak membutuhkan waktu lama. Sedangkan rumah sakit yang 
memiliki LOS ideal 6-9 hari, yaitu RS Mohammad Hoesin. Rumah sakit yang memiliki 
LOS > 9 hari adalah RS Ernaldi Bahar, hal ini dikarenakan RS tersebut merawat pasien 
dengan penyakit kronis yang memerlukan waktu perawatan yang lama.
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3.  TOI (Turn Over Interval)

Dari 25 rumah sakit yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang 
diperoleh angka rata-rata TOI sebesar 5,6 hari, ini berarti diatas angka TOI ideal yaitu 
1-3 hari. Rumah sakit yang memiliki TOI <1 hari adalah: RSK Charitas, RS Myria, dan 
RSAB YK Madira. Hal ini berarti di tiga rumah sakit tersebut dalam waktu kurang dari 
24 jam tempat tidur sudah ditempati pasien baru. Rumah sakit yang memiliki TOI 1-3 
hari diantaranya: RS Mohammad Hoesin, RS Pusri, RS Pertamina, RS Bhayangkara, RS Dr. 
A.K Ghani, RSI Siti Khadijah, RS Muhammadiyah, RS Pelabuhan, dan RSAB Azzahra. Hal 
ini berarti 9 rumah sakit tersebut memiliki rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati 
1-3 hari. Rumah sakit yang memiliki TOI >3 hari adalah RS Ernaldi Bahar, RS Khusus 
Mata, RSUD BARI, RS BRS Bunda, RS. Karya Asih, RSAB Tiara Fatrin, RSAB Ananda, RSAB 
Widiyanti, RSAB Rika Amelia, RS Sriwijaya Eye Center, RSAB Bunda Fatimah, dan RSIA 
Marisa. Hal ini berarti 12 rumah sakit tersebut memiliki rata-rata hari tempat tidur 
tidak ditempati >3 hari.

4.  GDR (Gross Death Rate)

Dari 25 rumah sakit yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang 
didapat angka rata-rata GDR sebesar 12,8%, ini berarti 12-13 pasien meninggal dari 
1000 pasien keluar rawat inap. Seharusnya angka GDR seminimal mungkin, sehingga 
dengan angka 12,8% menandakan masih tingginya angka kematian di Rumah sakit.

5.  NDR (Neth Death Rate)

Dari 25 rumah sakit yang memberikan laporan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang 
didapat angka rata-rata NDR sebesar 6,5%, ini berarti 6-7 pasien yang meninggal 
setelah dirawat selama 48 jam dari 1000 pasien keluar rawat inap.Angka NDR tersebut 
jauh diatas angka NDR ideal yaitu 2,5%. Hal ini menandakan kurang baiknya kualitas 
pelayanan perawatan rumah sakit.
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Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

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

dan kurang bermanfaat, jika digunakan untuk merumuskan rencana pembangunan. 
Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dicapai dengan 
tersedianya informasi profil SKPD yang akurat dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah dan komprehensif (terpadu). Hal ini berkaitan dengan penyajian gambaran 
pelayanan dalam Renja SKPD yang memberikan informasi tentang bidang atau sektor 
pengembangan dan hubungannya dengan sektor lainnya. Kemudian, dikompilasi dan 
diintegrasikan sesuai kebutuhan, sehingga bermanfaat dalam memetakan kondisi 
masyarakat dan tingkat pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD. Hasil kajian 
terhadap gambaran pelayanan SKPD bermanfaat untuk memberikan pemahaman 
kepada pemangku kepentingan khususnya perencana tentang kondisi pelayanan di 
daerah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dasar berkaitan kondisi 
sosial, ekonomi, pemerintahan, kependudukan, sumber daya, dan geospasial yang 
menjadi data utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Meskipun dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 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 kepada masyarakat. 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 peran serta masyarakat sudah mampu diadopsi dalam bentuk 
inovasi pelayan 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. Dengan demikian, peraturan yang ada harus dipandang sebagai kerangka 
acuan tidak dimaksud untuk mempersempit ruang gerak inovasi, kreativitas dan 
terobosan lain yang telah terbukti berhasil dicapai oleh daerah.

Pengertian

Analisis gambaran 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 ini untuk memprediksi kebutuhan 
di masa yang akan datang. Gambaran kinerja pelayanan SKPD disusun berupa time series, 
maka profil tersebut diharapkan dapat memberikan informasi peta perkembangan atau 
kemajuan kinerja pelayanan SKPD dari waktu ke waktu dan dapat diprediksi kemungkinan 
kinerja pelayanan di masa yang akan datang. 

Bahan Bacaan

4.2
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Substansi gambaran pelayanan publik berupa perkembangan objek pelayanan 
yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan kegiatan tertentu 
untuk memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai 
tujuan yang diharapkan. Pelayanan publik berupa profil pemberian layanan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat yang memiliki kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan 
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik terutama pemerintah daerah dan 
SKPD dideskripsikan sesuai kriteria, struktur, dan mekanisme pelaksanaan dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 

Disamping itu, analisis gambaran pelayanan SKPD yang dilakukan pemerintah 
daerah memberikan informasi umum tentang potensi dan sumber daya, peta transportasi, 
data spatial, pertumbuhan ekonomi dan kondisi masyarakat sangat bermanfaat untuk 
menggambarkan hasil kajian suatu daerah pelayanan dalam bentuk peta tematik, 
seperti peta rawan konflik, kemiskinan, kerentanan sosial, bencana alam, komposisi 
penduduk, dan sebagainya. Hasil kajian profil SKPD dan rencana pembangunan daerah 
sangat penting dalam menyediakan data dan fakta (evidence based) bagi perencana 
untuk menemukenali masalah, kondisi pelayanan, manajemen dan alternatif kegiatan 
sebagai penunjang perencanaan. Secara spesifik gambaran pelayanan SKPD membantu 
perencana untuk memetakan dan menginventarisir dinamika perkembangan kebutuhan 
pelayanan dan tantangan yang dihadapi organisasi atau unit kerja untuk menentukan 
strategi intervensi dan perubahan yang diharapkan.

Tujuan

Analisis gambaran pelayanan SKPD dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci 
kondisi pelayanan yang bersifat eksisting sebagai informasi dalam memprediksi 
kebutuhan jangka pendek atau 1 (satu) tahun. Kajian pelayanan mencakup gambaran 
umum daerah perencanaan, identifikasi terhadap berbagai aspek yang menonjol 
dan strategis, kinerja perkembangan pelayanan SKPD, serta kecenderungan di masa 
depan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan sosial, ekonomi, 
budaya, politik, keamanan dan kebijakan pada periode rencana. Secara khusus, 
analisis gambaran pelayanan SKPD bertujuan:

a. Memberikan gambaran praktis tentang kinerja pelayanan SKPD.

b. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dan kritis untuk segera ditangani dalam 
jangka pendek.

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

d. Memberikan gambaran terkait isu-isu prioritas SKPD mencakup kapasitas dan 
potensi pembangunan yang dimiliki SKPD.

e. Memperkirakan prediksi jangka pendek (tahunan) atas berbagai aspek pelayanan 
SKPD.
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Manfaat

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan bermanfaat dalam mengidentifikasi:

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

b. Mengenal potensi dan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tinjauan 
kinerja tahun sebelumnya; dan

c. Mengenal potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD sebagai 
dasar penentukan pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan.

Karakteristik 

Analisis gambaran pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap infomasi dan data 
yang dapat menyajikan karakteristik khusus terhadap bentuk bentuk layanan 
publik yang menjadi tugas dan fungsinya baik berupa jasa dan kemudahan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah 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. Berikut diuraikan beberapa karakteristik yang perlu 
dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi 
panduan dalam penyusunan Renja SKPD:

a. Adaptabilitas layanan. Hal ini berarti derajat perubahan layanan yang diberikan 
oleh SKPD sesuai dengan tuntutan perubahan atau kebutuhan masyarakat 
pengguna.

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

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

d. Locus control yang menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, 
apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

e. Sifat pelayanan yang menjelaskan secara konkret karakteristik pengelolaan sarana 
dan prasarana penunjang termasuk program yang menunjukkan kepentingan 
pengguna atau penyelenggara pelayanan.
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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:

a. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kewajiban dan beban pemerintah, 
namun dalam perkembangannya pemerintah memiliki keterbatasan dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, 
tuntutan adanya kerjasama (kemitraan) dengan pihak lain menjadikan penting 
bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal ini diatur dalam pasal 13 tentang 
kerja sama penyelenggara dengan pihak lain dalam pemberian Pelayanan.

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

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

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

e. Perlunya peran serta Masyarakat (Pasal 39).

Indikator Kinerja SKPD

Panduan dalam menentukan capaian target atau indikator kinerja pelayanan dalam 
Renja SKPD disesuaikan dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan Lampiran. 1 PERMENDAGRI No. 54 
Tahun 2010. SKPD dapat mengembangkan sendiri indikator kinerja pelayanan jika 
indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia. Beberapa informasi pendukung analisis 
gambaran kinerja pelayanan SKPD yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

a. Kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar bagi SKPD sebagai penanggung 
jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya.

b. Standar prosedur organisasi SKPD yang menunjukkan mekanisme komunikasi, 
pengambilan keputusan, struktur organisasi, jumlah personil, dan tata laksana 
SKPD (administratif ).

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

d. Laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya sampai dengan 
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi 
terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renja SKPD 
periode sebelumnya, pelayanan yang telah mencapai target atau yang belum 
mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target 
pelayanan tersebut.
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e. Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi masyarakat 
terkait pemenuhan kebutuhan regulasi, barang, dan layanan publik dalam 
lingkup kewenangan SKPD).

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

g. Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan) yang 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

Analisis gambaran SKPD untuk kepentingan penyusunan Renja SKPD memanfaatkan 
informasi dan data primer atau sekunder yang bersumber dari kajian kewilayahan, 
perkembangan sektor, tataruang dan lingkungan. Dalam memberikan dan 
keterpaduan informasi menyangkut penyiapan data dan informasi regional, kajian 
sosial dan ekonomi regional, serta penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, 
sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan wilayah/
antarwilayah serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Objek kajian 
pelayanan mencakup cakupan perencanaan yang meliputi:

a. Pengorganisasian wilayah dan ruang yang berpengaruh terhadap kebutuhan 
pelayanan publik.

b. Kajian terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap perencanaan 
pelayanan publik.

c. Interaksi manusia dengan penyelenggaraan pelayanan dalam rangka penguatan 
kohesi sosial, pencegahan dan pengelolaan konflik. 

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan Renja 
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 Renja SKPD, mencakup: 
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a. Kebijakan atau Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian 
SKPD.

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

c. Hasil evaluasi atau review pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai 
dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.

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

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

f. Renstra dan Renja K/L.

g. Renstra dan Renja SKPD provinsi/kabupaten/kota.

h. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

i. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD. 

j. Informasi lain yang dibutuhkan terkait perencanaan peningkatan pelayanan 
SKPD. 

Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD khususnya dalam 
melakukan analisis gambaran pelayanan SKPD berorientasi pada perkembangan, 
perubahan sosial dan kebutuhan di masing-masing unit kerja yang dapat menentukan 
bentuk program dan kegiatan secara langsung menyentuh kepentingan publik. 
Beberapa pendekatan komprehensif yang dilakukan dalam menyusun gambaran 
pelayanan dapat ditinjau dari empat prespektif:

Kajian terhadap Pengembangan Sektor 

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 berdasarkan kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya, manajemen, sistem 
informasi dan aspek khusus dalam pencapaian tujuan dan target pembangunan. 
Umumnya, pemahaman tentang pengembangan sektor dilakukan melalui analisis 
objek, penyelesaian langsung pada pokok permasalahan, priotitas program dan 
kerangka kerja sesuai mandat atau tugas pokok dan fungsi SKPD.
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Analisis pengembangan sektor diarahkan untuk mengidentifikasi ragam kebutuhan 
spesifik sebagai respon langsung dalam menangani masalah tertentu, misalnya: 
perlindungan ibu dan anak, jaminan kesehatan masyarakat miskin, penyediaan sarana dan 
prasarana pendidikan dasar, kemiskinan atau infrastruktur. Analisis sektor lebih diarahkan 
pada upaya kajian sistematis terhadap pola perubahan perilaku, kepuasan, standar 
pelayanan, kinerja organisasi, kontrol kualitas dan target pelayanan. Hal ini dilakukan agar 
SKPD dapat melakukan fungsi pelayanan secara efektif dan efisien, tidak terjadi kesalahan 
dalam menentukan sasaran program, distribusi, dan sistem layanan agar masyarakat dapat 
merasakan langsung manfaatnya. 

Renja SKPD tidak hanya memperhatikan kondisi bidang atau aspek khusus pelayanan 
saja tetapi mempertimbangkan kondisi lain seperti baik sosial-ekonomi, budaya, politik 
dan keamanan yang terjadi di wilayah kerja bersangkutan, tetapi memperhatikan rencana 
strategis penataan sektor yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Kajian terhadap 
kebutuhan sektor harus mempertimbangkan aspek kebijakan dan prioritas pembangunan 
di tingkat pusat dan daerah, seperti MDGs, pengentasan kemiskinan, dan harmonisasi 
kelembagaan. Oleh karena itu, perencanaan sektor memerlukan kerjasama, sinkronisasi 
dan koordinasi perencanaan antarkelembagaan, sehingga tidak menimbulkan kerentanan 
sosial, konflik kepentingan, pemanfaatan sumber daya dan inefisiensi.

Kajian terhadap Tataruang Pelayanan

Kajian keruangan berfokus pada identifikasi ragam distribusi dan lokasi mencakup 
tinjauan terhadap dinamika dan gejala yang terjadi yang berpengaruh terhadap 
fungsi-fungsi pelayanan. Misalnya kajian terhadap tingkat variasi kepadatan 
penduduk, pemanfaatan lahan, distribusi potensi dan pemanfaatan sumber daya 
serta studi kemiskinan. Prespektif kewilayahan akan menguji pola distribusi yang ada 
sehingga pola ruang dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkesinambungan. Tidak 
terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi dan peruntukan lahan dengan program 
pembangunan yang diusulkan sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan 
terhadap ekosistem dan lingkungan. Pendekatan keruangan dalam analisis pelayanan 
SKPD menyangkut pola, proses dan struktur ruang dikaitkan dengan kebutuhan 
pelayanan yang harus terpenuhi secara berkelanjutan. 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.

Renja SKPD merupakan cara yang ditempuh untuk menghasilkan program dan 
kegiatan dengan mempertimbangkan tataruang wilayah perencanaan. Artinya Renja SKPD 
tidak hanya memperhatikan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi di wilayah bersangkutan, 
tetapi memperhatikan rencana tata ruang secara komprehensif di tingkat nasional, provinsi 
dan kabupaten/kota untuk menghindari konflik menyangkut 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, sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antarwilayah.
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Kajian Lingkungan

Kajian ini perlu dilakukan dalam menentukan daya dukung lingkungan terhadap 
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja SKPD. Kondisi sumber daya 
alam dan pertanahan lingkungan 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, yang dikenal sebagai analisis vertikal.

Kajian Kewilayahan

Kajian kewilayahan dalam penyusunan Renja SKPD digunakan untuk memahami gejala 
dan fenomena pembangunan kewilayahan yang memiliki ragam keruangan dimana 
secara kausalitas berhubungan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan 
biotik, abiotik maupun kultural. Kajian kewilayahan dalam konteks penyusunan Renja 
SKPD merupakan kombinasi antara analisis keruangan dengan analisis lingkungan. 
Kajian ini didekati dengan  interaksi yang menggambarkan hubungan antarwilayah 
didasarkan atas asumsi bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang 
berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kajian 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 dijadikan sebagai bahan 
informasi dalam penentuan bentuk perencanaan program dan kegiatan dengan 
mempertimbangkan aspek tata wilayah yang ada. Artinya proses kajian kewilayahan 
dalam konteks Renja SKPD pada hakekatnya sebagai model prakiraan masa depan yang 
menentukan gambaran akhir suatu program dan kegiatan dengan mengintegrasikan 
kebutuhan wilayah pengembangan.
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Tahapan Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pemetaan daerah pembangunan 
dilakukan dalam beberapa tahapan. Kajian terhadap gambaran pelayanan SKPD 
mencakup penelusuran informasi dan data tentang gambaran pelayanan SKPD 
melalui tahapan sebagai berikut:

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

2. Analisis dan pengkajian sosial dan ekonomi regional termasuk kesenjangan 
antarwilayah.

3. Perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan antarwilayah.

4. Fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka pengembangan wilayah 
dan antar wilayah, terkait kerjasama pengembangan subregional, kerjasama 
antardaerah propinsi dan kabupaten, serta antarinstitusi.

5. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja SKPD atas pelaksanaan rencana, 
kebijakan, dan program pengembangan sektoral dan kewilayahan.

6. Penyusunan rencana kerja terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, serta 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

7. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana di 
lingkungan SKPD.
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B A B  5
Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Renja SKPD merupakan rangkaian perencanaan daerah yang dilakukan oleh organisasi dalam merespon 
isu-isu strategis pembangunan daerah sebagai lanjutan dari proses analisis gambaran pelayanan SKPD. 
Oleh karena itu, Renja SKPD secara periodik selalu dilakukan review substansi dan proses perencanaan 

melalui penilaian ulang terhadap capaian kinerja, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil 
review akan memberikan informasi dasar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk kegiatan 
dan kebutuhan peningkatan pelayanan yang akan diberikan SKPD kepada masyarakat. Dengan demikian, 
review hasil evaluasi Renja SKPD penting dilakukan dalam rangka menentukan pokok-pokok kebijakan 
pemerintah daerah dan strategi operasional dalam mengelola kebutuhan pembangunan dan pelayanan 
publik di daerah. 

Kegiatan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra 
SKPD ditujukan untuk mengukur sejauhmana kapasitas organisasi dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan 
kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi identifikasi kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan 
serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja. Dimana jenis program dan kegiatan yang direncanakan 
di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, 26 (dua puluh 
enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Kegiatan review atau kajian pelaksanaan Renja didasarkan atas 
laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (bagi 
daerah yang telah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah)
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Dalam topik ini peserta diberikan pengalaman belajar tentang konsep review hasil evaluasi pelaksanaan 
SKPD pada tahun sebelumnya dan bagaimana praktek pelaksanaannya dalam memperkuat kerangka rencana 
pembangunan daerah. Peserta secara mendalam diberikan kesempatan untuk menguji dan melakukan penilaian 
terhadap laporan hasil penilaian Renja SKPD dengan menggunakan beberapa studi terpilih. 

Tujuan

Peserta memahami review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

Peserta memahami tahapan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

Peserta mampu menyusun laporan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

Tahapan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

Praktek review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Review dan Kajian Evaluasi.•	

Simulasi dan kerja kelompok.•	

Curah pendapat dan presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 5.1 - 10.•	

Lembar Kerja 5.1: •	 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD. 

Bahan Bacaan 5.1: Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 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 membahas 2. 
topik tentang konsep dasar review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD. Kegiatan diskusi 
dipandu oleh moderator.

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

Dalam proses ini, diskusi dipandu dengan beberapa pertanyaan pokok, yaitu:4. 

Apa yang Anda pahami tentang review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD?•	

Mengapa review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sangat penting dalam keseluruhan •	
proses penyusunan Renja SKPD?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam review hasil evaluasi pelaksanaan •	
Renja SKPD?

Bagaimana proses atau metode yang digunakan dalam review hasil evaluasi pelaksanaan •	
Renja 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 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 kepada peserta untuk menyusun makalah diluar jam belajar yang 
telah disediakan dengan melakukan telusur melalui internet atau bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat 
menunjuk peserta lain sebagai moderator yang mampu memandu jalannya proses diskusi.

Kegiatan 2: Tahapan dalam Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya.
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Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan 2. 
review hasil evaluasi pelaksanaan Renja 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 review hasil 4. 
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan •	
Renja SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan review hasil evaluasi •	
pelaksanaan Renja SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam review hasil evaluasi •	
pelaksanaan Renja dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan SKPD?

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

Tabel: Tahapan Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Tahapan Review Hasil Evaluasi 
Pelaksanaan Renja 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 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

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

Mintalah masing-masing kelompok untuk mensimulasikan proses review terhadap hasil 2. 
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Sebagai panduan digunakan lembar kerja yang telah 
disediakan. 

Berikan kesempatan kepada kelompok untuk melakukan proses review. Selanjutnya, hasil 3. 
pembahasan kelompok di bawa dalam kegiatan pleno untuk dipresentasikan.

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 4. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.5. 

Catatan Penting

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD merupakan lanjutan dari hasil analisis potensi dan 
masalah pelayanan SKPD. Proses ini akan menghasilkan kebutuhan pelayanan dalam bentuk 
program dan kegiatan yang harus ditangani oleh SKPD. Hasil review memberikan informasi 
bagaimana permasalahan utama, perubahan dan kecenderungan SKPD menentukan pilihan 
yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait tugas pokoknya yang memiliki 
dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, 
laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan 
yang telah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat 
dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya sejak 
tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang   
tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Peserta diberikan pembelajaran tentang bagaimana review hasil evaluasi pelaksanaan Renja 
SKPD berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan segera untuk diselesaikan melalui Renja SKPD. 
Fasilitator disarankan untuk mempelajari hasil review pemetaan masalah dan gambaran 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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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 
KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

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

Pokok Bahasan    : 1. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
2. Review Capaian Prioritas dan Target Program Renstra 

SKPD
Sumber Belajar    : 1. Dokumen Profil Pelayanan SKPD

2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Bahan dan Alat    : 1. Spidol, metaplan, kertas beberan
2. Laptop dan infokus

Waktu                     : 2 - 3 x 40 menit

Petunjuk Umum

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi dan gambaran hasil pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya sesuai 
dengan periode Renstra SKPD sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 
tindakan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan upaya 
peningkatan pelayanan berdasarkan sasaran dan target hasil yang diharapkan 
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada umumnya kajian terhadap hasil 
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD menyajikan informasi target capaian terhadap 
tingkat pelayanan SKPD sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat 
provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan ini meliputi dua tahap kegiatan yaitu: (a) 
kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD; dan (b) review terhadap 
prioritas dan target program Renstra SKPD.

Langkah 1 : Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Mengkaji kembali data pendukung hasil evaluasi pelayanan SKPD tahun 1. 
sebelumnya dan hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Identifikasikan program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintahan 2. 
daerah, misalnya urusan wajib dan program.

Identifikasi penetapan target capaian berupa indikator kinerja program (3. outcome) 
atau kegiatan (output).

Lembar Kerja

5.1
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Identifikasi penetapan target capaian kinerja Renstra SKPD akhir periode 4. 
perencanaan (n-1).

Identifikasi penetapan realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 5. 
hingga tiga tahun sebelumnya (n-3).

Berdasarkan langkah 2-5 lakukan kajian terhadap realisasi program dan 6. 
kegiatan yang ‘tidak memenuhi target kinerja’ sebagai hasil atau keluaran yang 
direncanakan pada tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.

Realisasi program dan kegiatan yang ‘telah memenuhi target kinerja’ hasil atau 7. 
keluaran yang direncanakan pada tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran 8. 
yang direncanakan.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:9. 

             Tabel: Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan
                       Keluaran Kegiatan sampai Tahun Berjalan
                                 Provinsi/Kabupaten/Kota ……..

Kode

Urusan/
Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/
Kegiatan

Indikator
Kinerja 

Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)

Target 
Capaian 
Kinerja 

Renstra SKPD
Tahun ........

(Akhir 
Periode

Renstra SKPD

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

Tahun ...... 
(tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Keluaran Kegiatan

SKPD tahun .......
(tahun lalu /n-2)

Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM
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Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, 
misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) 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 (4) a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai yang direncanakan dalam 
Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.

b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai yang direncanakan dalam 
Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.

c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkorelasi 
pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

d. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD.

Kolom (5) a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3
b. Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra SKPD, untuk penyusunan 

Renja SKPD tahun sebelumnya tidak diperlukan atau diisi angka nol (0).
c. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra 

SKPD sampai dengan tahun n-3.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama 

Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3. MIsalnya: Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun RKPD tahun 
2011,

e. Kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008).

Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: 
a. Kolom ini untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan 

dalam Renja SKPD tahun n-2.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan 

dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui 

APBD tahun n-2.
c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam 

APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (8) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, 

sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja 
capaian RKPD tahun berikutnya.
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Lakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi 10. 
target kinerja program dan kegiatan. Misalnya disebabkan terlambatnya 
pengesahan anggaran, realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD 
yang ditetapkan, tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan, 
kenaikan indek harga satuan barang, adanya kejadian luar biaya (post majure) 
akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan 11. 
kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang 
direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan 12. 
kinerja pelayanan SKPD berupa arah kebijakan atau tindakan perencanaan dan 
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab 
tersebut.

Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:13. 

Tabel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian 
Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai Tahun Berjalan

Provinsi/Kabupaten/Kota……..

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Keluaran 

Kegiatan
SKPD tahun .......
(tahun lalu /n-2)

Masalah
Faktor-
Faktor 

Penyebab

Catatan
Rekomendasi

Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM
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Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: 
a. Kolom ini untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan 

dalam Renja SKPD tahun n-2.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan 

dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (4) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui 

APBD tahun n-2.
c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam 

APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga 

menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk 
RKPD tahun berikutnya.

Kolom (6) Uraikan masalah yang ditemukan yang mengakibatkan tidak tercapainnya target realisasi program dan kegiatan yang tercantum 
dalam renja SKPD.

Kolom (7) Uraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian realisasi program atau kegiatan sesuai dengan target kinerja yang 
telah ditetapkan dalam Rentra dan Renja SKPD.

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil analisis terhadap kajian terhadap evaluasi pelaksanaan 
Renja SKPD. 

Langkah 2 : Review Capaian Prioritas dan Target Program 
Renstra SKPD

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja 1. 
program.

Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan 2. 
hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan 
untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra 
SKPD.

Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan 3. 
capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala 
daerah.
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Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan 4. 
capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan. Misalnya program 
apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk 
mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:5. 

Tabel: Review Capaian Prioritas dan Target Program Renstra

Kode

Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan 

Daerah dan 
Program/
Kegiatan

Indikator
Kinerja 

Program
(outcome)
Kegiatan
(output)

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

SKPD 
Tahun ....

(Akhir 
Periode
Renstra 

SKPD

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d Tahun 
......

 (tahun 
n-3)

Target dan Realisasi 
Kinerja Program dan 

Keluaran Kegiatan SKPD 
tahun .......

(tahun lalu /n-2)

Target
Program /
kegiatan

Renja SKPD 
tahun 

berjalan 
(tahun n -1)

Perkiraan 
Realisasi 
Capaian

Target program
Kegiatan Renstra 

SKPD s/d 
dengan

tahun ..... (tahun 
berjalan/n-1)

Catatan

Target
Reali
sasi

Tingkat
Realisasi 

(%)

Reali
sasi

Capaian

Tingkat
Capaian 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

WAJIB

PROGRAM

Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, 
misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) 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
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Kolom (4) a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai yang direncanakan 
dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.

b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai yang direncanakan 
dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.

c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkorelasi 
pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

d. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD.

Kolom (5) a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3
b. Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra SKPD, untuk 

penyusunan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya tidak diperlukan atau diisi angka nol (0).
c. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama 

Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun 

pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3. MIsalnya: Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun 
RKPD tahun 2011,

e. Kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008).

Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program: 
a. Kolom ini untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan 

melalui APBD tahun n-2.
c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah 

dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (8) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program:
a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai 

dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai 

dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, 

sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target 
kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.

Kolom (9) Uraikan target program yang bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD 
tahun berjalan (tahun n-1).
a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.
b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.

Kolom (10) a. Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program dan 
kegiatan dalam Renstra SKPD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai 
dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana APBD tahun n-1).

b. Kolom (10) = kolom (5) + kolom (7) + kolom (9).
c. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11) a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program 
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk 
prosentase.

b. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan 

target akhir Renstra SKPD dalam bentuk prosentase.
d. Kolom (11) = (kolom (10)/kolom (4) x 100%.
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Kolom (12) Cantumkan nama SKPD yang akan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan 
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah. Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya penyusunan 
Renja SKPD 2012, maka :

tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2012•	
tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2011•	
tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2010•	
tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2009•	
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Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD merupakan penilaian terhadap capaian 
target kinerja dalam periode perencanaan untuk mengetahui sejauhmana 
program dan kegiatan yang dirumuskan sebagai salah satu bentuk 

pelayanaan SKPD mampu memberikan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. 
Kegiatan ini menjadi perangkat penting dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap dampak pelayanan yang diberikan SKPD sesuai dengan standar 
pelayanan tertentu (SPM) atau dengan indikator pengukuran yang telah disepakati 
bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.  Secara periodik 
kegiatan ini memberikan ruang bagi SKPD sebagai organisasi untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kinerja berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan. 

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD merupakan kajian yang dilakukan oleh 
pemangku kepentingan terhadap sinkronisasi, integrasi dan optimalisasi rencana kerja 
tahunan suatu unit kerja atau organisasi dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. 
Review hasil pelaksanaan Renja SKPD untuk mengkaji secara komprehensif hasil yang 
dicapai tahun sebelumnya dengan perubahan yang terjadi di tahun berikutnya.

Latar Belakang

Pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian bagi para perencana 
dalam mereview hasil pelaksanaan Renja SKPD, yaitu sejauhmana sebuah Renja 
SKPD yang telah disusun dan masuk dalam Program Investasi Pembangunan 
Daerah (investement baseline program) memenuhi syarat penilaian atau pengujian 
dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan secara komprehensif. Lebih lanjut 
pertanyaan terkait review hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, yaitu:

Bagaimana penyusunan Renja SKPD akan diorganisasikan?•	

Sejauh mana dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk penyusunan Renja •	
SKPD

Bagaimana sumber pendanaan dalam mendukung penyusunan Renja SKPD?•	

Siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan Renja SKPD?•	

Sejauhmana capaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD?•	

Sejauhmana Renja dapat mendorong pencapaian visi dan misi KDH dan Renstra •	
SKPD?

Sejauh mana peringkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan •	
fungsi SKPD pada tahun saat ini ?

Bahan Bacaan

5.1
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Apa saja capaian positif tahun sebelumnya yang perlu dipelihara dan •	
dikembangkan? 

Apa saja faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran tersebut?•	

Apakah peranserta masyarakat sudah optimal dalam pelaksanaan Renja SKPD?•	

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD yang memuat 
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 
n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. 
Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi 
program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil 
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu 
pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang 
bersangkutan.

Secara komprehensif pengkajian ulang hasil pelaksanaan Renja SKPD tidak hanya 
menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, sinkronisasi dengan bidang 
atau sektor lain dan cakupan kebijakan yang lebih luas serta optimalisasi menyangkut 
ketersediaan sumber daya. Lebih dari itu bagaimana hasil pelaksanaan Renja SKPD 
dapat memenuhi standar kelayakan serta tidak menimbulkan kerawanan sosial. Hal ini 
diperlukan untuk menjamin agar usulan kegiatan yang masuk dalam daftar prioritas 
benar-benar mencerminkan kebutuhan pengembangan sektor, aspiratif dan tidak 
menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Bahkan usulan kegiatan secara efektif dapat 
mendorong kinerja kelembagaan, kesejahteraan masyarakat dan penguatan perdamaian 
secara lestari.

 

Asumsi Dasar 

Terdapat beberapa asumsi dasar mengapa proses review hasil pelaksanaan Renja 
SKPD perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan yang tejadi dalam organisasi, unit kerja atau masyarakat yang 
terkadang sulit dikendalikan membutuhkan ruang untuk menentukan kembali 
apakah sebuah usulan masih layak untuk dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari 
resistensi (penolakan) dari sebagian masyarakat atau pemangku kepentingan 
lain yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik.

b. Aspirasi baru dalam bentuk usulan kegiatan yang sebelumnya tidak direncanakan 
dan dianggap penting sehingga perlu diakomodasikan dalam hasil pelaksanaan 
Renja SKPD membutuhkan ruang bagi pemangku kepentingan untuk mengkaji 
secara komprehensif, mempertimbangkan dan mengambill keputusan tentang 
status usulan kegiatan tersebut.

c. Usulan kegiatan yang akan masuk dalam hasil pelaksanaan Renja SKPD perlu 
ditelaah secara menyeluruh dan terpadu tidak hanya melihat dari satu aspek 
kebutuhan dan kepentingan saja, melainkan perlu dilihat dalam prespektif 
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yang lebih luas. Perlunya suatu usulan kegiatan dikaji baik secara teknis maupun 
analisis sosial menyangkut “utility, access dan availability” yang dapat diterima 
semua pihak. Kajian pendekatan sistem sangat membantu dalam menentukan 
prioritas usulan kegiatan tahunan.

d. Keterkaitan antara kebutuhan dan kebijakan antarsektor, unit kerja atau organisasi 
berdampak pada formulasi, komposisi dan prioritas program atau usulan kegiatan 
yang akan dilaksanakan. Setiap usulan kegiatan tentunya akan saling berkaitan 
dengan usulan yang lain baik dari tata ruang, relasi sosial, jaringan pasar (market 
linkage) dan pertumbuhan ekonomi regional.

e. Keterbatasan sumber daya baik kapasitas kelembagaan, keahlian, sistem, 
teknologi dan pendanaan yang dapat mendukung program atau kegiatan yang 
akan dilaksanakan. Oleh karena itu, usulan program atau kegiatan perlu dikaji 
untuk menetapkan optimalisasi terkait pemanfaatan sumber daya agar efektif 
dan efisien mencapai sasaran.

Sasaran Penilaian 

Berikut beberapa sasaran penilaian dalam mengukur capaian target pelaksanaan 
SKPD, yaitu:

Status Perkembangan dan Permasalahan Pelayanan SKPD

Membantu mengorganisasikan hasil-hasil pelaksanaan program atau kegiatan 1. 
SKPD pada tahun sebelumnya.

Memberikan suatu kerangka kerja dan panduan teknis kepada pemangku 2. 
kepentingan (pemanfaat program) dalam memberikan penilaian secara 
kuantitatif atas status perkembangan pelayanan SKPD secara sistematis dan 
menyeluruh.

Menyediakan perangkat penilaian atau pengkajian (3. tools) bagi SKPD dan 
pemangku kepentingan lain untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan 
pelayanan sesuai tupoksi SKPD.

Menyediakan penilaian berbasis urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, 4. 
sehingga hasil penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat dapat langsung 
menjadi masukan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

Menyediakan serangkaian pilihan indikator kinerja yang digunakan sebagai 5. 
referensi untuk penilaian dan evaluasi.
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Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Mendapatkan gambaran kuantitatif (ranking dan skor) tentang kondisi dan 1. 
kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan SKPD.

Mengidentifikasi ragam urusan yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas 2. 
pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat.

Menentukan urutan prioritas penanganan urusan wajib dan pilihan pemerintahan 3. 
daerah yang perlu menjadi fokus kerja SKPD.

Masukan bagi perumusan KUA dan PPAS.4. 

Masukan bagi perumusan arah, tujuan dan sasaran Renja SKPD5. 

Masukan bagi Bappeda dalam penyusunan arah dan kebijakan RKPD6. 

Evaluasi capaian kinerja SKPD terhadap tujuan, sasaran dan agenda pembangunan 7. 
daerah.

Evaluasi capaian kinerja SKPD terhadap tujuan, sasaran program nasional (Renstra 8. 
Kementerian dan Lembaga).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengidentifikasi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah 1. 
yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan yang memerlukan 
peningkatan dalam pelaksanaan fungsinya.

Mengidentifikasi Urusan Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan tugas pokok 2. 
dan fungsi SKPD sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan 
penganggaran daerah.

Menyediakan serangkaian tolok ukur kinerja untuk masing-masing SKPD sesuai 3. 
dengan tugas pokok dan fungsinya yang dapat digunakan sebagai referensi 
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan SKPD.
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Review terhadap Tingkat Kerentanan Sosial

Penilaian tingkat kerentanan sosial dalam review penetapan usulan program atau 
kegiatan dilakukan untuk menggali kesesuaian dan keterpaduan usulan yang telah 
dirumuskan dengan perubahan dan dampak program yang dilaksanakan. Karakteristik 
masyarakat dan lingkungan yang perlu dikenali, antara lain: aspek sosial, sumber daya 
manusia, ekonomi (mata pencaharian), sumber alam, kondisi fisik dan lingkungan. 
Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengetahui karakteristik 
masyarakat dalam menilai tingkat kerentanan terhadap perubahan atau tekanan 
dilakukan melalui metode Sustainable Livelihood. Pendekatan ini menjelaskan bahwa 
kemiskinan merupakan kondisi dimana adanya kerentanan dan lebih dari sekedar 
kemiskinan akan materi (Winarso, 2002). Pendekatan ini mempercayai bahwa 
kemiskinan sebagai kondisi yang dinamis yang mana masyarakat miskin mudah 
mendapat tekanan berupa shock akibat adanya perubahan sosial dan ekonomi yang 
meliputi ketersediaan dan aksesibilitas aset yang dimiliki serta strategi yang dilakukan 
dalam menghadapi shock dengan mengelola aset tersebut. Tujuan analisis kerentanan 
sosial dalam review hasil pelaksanaan Renja SKPD, yaitu;

Mengidentifikasi karakteristik aset yang dimiliki masyarakat seperti aset sumber •	
daya alam, manusia, fisik, keuangan, dan sosial.

Mengidentifikasi konteks perkembangan sosial ekonomi yang dapat •	
mempengaruhi kerentanan masyarakat.

Mengidentifikasi tindakan yang dilakukan dan strategi yang mungkin dapat •	
dilakukan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan konflik dan krisis dengan 
mengelola aset-aset yang dimiliki. 

Mengkaji tingkat kerentanan masyarakat berdasarkan analisis terhadap aset yang •	
dimiliki dan analisis antara tindakan yang dilakukan dan strategi yang mungkin 
dapat dilakukan masyarakat miskin dalam situasi kritis dengan mengelola aset 
yang dimiliki.

Menentukan jenis usulan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dengan •	
mempertimbangkan karakteristik dan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat.

Review Perkembangan Dinamika Konflik

Kajian terhadap perkembangan dinamika konflik merupakan bagian dari 
pengintegrasian pengarustamaan perdamaian dalam Renja SKPD. Dimana 
keseluruhan program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mengindikasikan 
keberpihakan terhadap kelompok rentan, penguatan kohesi sosial dan pencegahan 
terhadap konflik atau kekerasan sebagai dampak dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pertama, review terhadap perkembangan dinamika konflik dapat dianalisis dampaknya 
berdasarkan empat pendekatan yaitu: kajian sosiologis terhadap konflik dengan 
memperhitungkan fungsi dan peran kelembagaan yang berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan, menelaah tingkat kekuatan hubungan antarorganisasi, 
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antarkelompok, dan antarentitas lainnya yang berpengaruh pada stabilitas 
suatu masyarakat. Kajian ini bermanfaat untuk mengenal sejauhmana program 
pembangunan yang dilaksana-kan SKPD menggambarkan karakteristik keterlibatan 
pemangku kepentingan yang luas dan pengutaan struktur sosial.

Kedua, review situasi politik yang menjelaskan keterkaitan program SKPD dengan 
kepentingan kekuasaan dalam mendorong visi-misi kepala daerah terpilih. Pendekatan 
politik dalam kajian pelaksanaan Renja SKPD dapat membantu dalam mereview beberapa 
usulan menyangkut kondisi perubahan dan aspirasi politik yang berpengaruh terhadap 
kehidupan masyarakat, komunitas dan pembangunan. Penekanan pada peran elit 
intelektual dan politik dalam mempengaruhi kebijakan dan pola pelaksanaan program 
SKPD sesuai tugas dan fungsinya serta mengenal pengaruh dari hubungan kekuasaan 
(power relation) yang dominan di dalam suatu masyarakat atau wilayah perencanaan. 
Oleh karena itu, perlu diidentifikasi sejauhmana arah kebijakan pembangunan dan 
dinamika yang berkembang dipengaruhi struktur kekuasaan yang ada.

Ketiga, kajian ekonomi terhadap pola kebijakan pembangunan daerah yang 
mempengaruhi pertumbuhan dan insentf faktor-faktor ekonomi terhadap jalinan 
hubungan para pemangku kepentingan atas fenomena konflik dari pelaku individu 
menuju struktur masyarakat. Kelangkaan dan kesulitan sumber daya alam dan distribusi 
kemakmuran merupakan titik tekan pendekatan ini untuk mengenal kondisi dominasi 
dan eksploitasi dalam masyarakat, serta dinamika konflik yang muncul. Perbedaan 
distribusi pendapatan, ketimpangan horizontal, dan perbedaan akses atas kekuasaan 
dan sumber daya, merupakan titik kajian dari pendekatan ekonomi terhadap konflik.

Keempat, kajian antropologis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang 
berfokus pada kajian terhadap nilai-nilai dan budaya yang berpengaruh terhadap 
mekanisme hubungan antarmanusia dalam kerangka kerja pencegahan dan pengelolaan 
konflik. Permasalahan konflik umumnya muncul berupa ketidakharmonisan, perbedaan 
nilai dan pola budaya (culture lact) dan sejarah suatu kelompok dengan entitas tertentu 
yang mempengaruhi pola hubungan para pelaku pembangunan. Kajian antropologis 
berupaya menekankan aspek manusia (human nature) sebagai subjek yang berperan 
dalam membangun hubungan sosial dan perdamaian.

Pengaruh terhadap Pengembangan Kawasan

Bagian terpenting dalam review hasil evaluasi Renja SKPD terkait dengan pengaruh 
program terhadap pengembagan kawasan atau wilayah perencanaan yang menjadi 
tugas pokok dan fungsi SKPD. Misalnya, bagaimana sektor pertanian melakukan 
penelaahan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan dan agroindustri dengan 
memetakan kembali pola pemanfaatan sepanjang ruas dan akses suatu wilayah 
yang berpengaruh terhadap jenis dan bentuk program dan usulan SKPD pada 
periode sebelumnya. Dengan cara ini, dapat diketahui pola pemanfaatan ruang 
untuk suatu jarak pengaruh. Pengkajian tata ruang sangat penting dalam mereview 
implementasi program atau kegiatan yang masuk dalam hasil evaluasi pelaksanaan 
Renja SKPD. Hal ini untuk menemukan optimalisasi dan aksesibilitas suatu usulan 
terhadap aspek lain menyangkut transportasi, sebaran pola tata ruang (spasial 
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separation), kebutuhan proses produksi yang tidak dapat dilakukan hanya pada satu 
lokasi saja, sehingga membutuhkan keselarasan dan daya dukung.

Membangun suatu wilayah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberi 
nilai tambah terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Proses pemberian nilai tambah 
terhadap kualitas kehidupan dilakukan dengan memperhatikan internalitas--eksternalitas 
suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan review hasil pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan, maka faktor internal dan eksternal setiap perubahan dalam wilayah akan 
mempengaruhi tata ruang dan faktor sosio-ekonomi secara signifikan mempengaruhi 
pola dan besar permintaan pasar. Pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah, keberlanjutan 
sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan 
sumber daya buatan, serta pemahaman terhadap eksternalitas suatu wilayah, menjadi 
kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan pentingnya 
membuat rencana pembangunan secara komprehensif tidak sekedar administratif-
parsial atau sektoral saja. Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan atau spasial dalam 
pelaksanaan penataan ruang, memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan 
prioritas program dan usulan kegiatan prioritas untuk tahun rencana.

 

Kajian Kemampuan Keuangan Daerah

Kajian kemampuan keuangan daerah dilakukan untuk meninjau kembali sejauhmana 
organisasi, unit kerja, atau komunitas memiliki kemampuan finansial dalam membiayai 
kebutuhan belanja terkait Renja SKPD yang akan ditetapkan. Penentuan asumsi 
kemampuan sumber daya keuangan sangat penting dalam menentukan sumber 
pendanaan, ketersediaan dan tingkat prioritas pelaksanaan suatu usulan kegiatan. 
Sumber biaya akan mempengaruhi optimalisasi suatu usulan program atau kegiatan 
yang diajukan oleh masyarakat. 

Tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan sekaligus tetapi perlu dipertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program atau kegiatan sesuai 
dengan karakteristik dan urgensinya. Analisis keuangan menjadi sangat vital dan 
sensitif dalam menentukan prioritas program atau usulan kegiatan, sehingga dalam 
prosesnya sangat berpengaruh terhadap perubahan urutan prioritas usulan. Meskipun 
demikian, analisis keuangan dapat membantu pemangku kepentingan dalam 
memahami konteks keterbatasan dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga tidak 
menimbulkan permasalahan. Analisis finansial diperlukan untuk menentukan besar 
kebutuhan pembiayaan dan melakukan penggalangan dana, efisiensi serta menghindari 
pemborosan dalam setiap usulan kegiatan yang akan masuk dalam hasil pelaksanaan 
Renja SKPD.

Tantangan Kedepan 

Dalam setiap perencanaan proses pengkajian ulang terhadap suatu kerangka kerja 
program dan usulan kegiatan masyarakat akan mengundang berbagai komentar, 
kritik, penolakan dan gejolak dari para pemangku kepentingan. Kerapkali konflik terjadi 
ketika usulan yang diajukan tidak diterima dan keluar dari hasil pelaksanaan Renja SKPD 
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atau diprioritaskan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, proses fasiltasi review 
hasil pelaksanaan Renja SKPD hendaknya dijelaskan kerangka filosofisnya termasuk 
perangkat pisau analisis (tools) sebelum proses review dilakukan. Pemahaman 
terhadap aspek teknis penilaian dan perangkingan termasuk kemampuan analisis 
terhadap perubahan dan aspek ikutannya akan sangat menentukan penetapan 
usulan yang dapat diterima semua pihak. 

a. Penerimaaan dan pemahaman yang benar terkait mekanisme dan teknis review 
hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD perlu diintensifkan dengan menjalin 
koordinasi lintas sektor dan lintas instansi secara efektif dan efisien, sehingga 
dapat mendukung sebuah perencanaan pembangunan peka konflik dan 
terintegrasi. Perlunya komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan 
agar konsisten terhadap alur mekanisme perencanaan. 

b. Perlu adanya landasan yang kuat baik regulasi maupun administratif menyangkut 
mekanisme dan prosedur kerja yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas 
program dan usulan kegiatan. Adanya kepastian hukum, diharapkan upaya 
penyediaan, pengelolaan, pendistribusian dan penyebarluasan, serta data 
sharing dapat berjalan dengan baik, termasuk pembakuan kelembagaan dan 
tata kerja, pengelolaan data spasial termasuk baseline usulan atau program, baik 
di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

c. Perlu dilakukan standarisasi data program dan usulan kegiatan yang akan menjadi 
acuan semua pihak dalam rangka implementasi rencana kegiatan tahunan. 
Standar yang telah dibakukan diharapkan dapat didukung oleh komitmen 
berbagai pihak, baik di tingkat basis hingga para pengambil kebijakan, sehingga 
kendala teknis dapat diminimalisir.

d. Perlu dilakukan percepatan penyediaan peta dasar tentang kondisi sosial dan 
kerentanan dengan tingkat ketelitian yang memadai untuk seluruh wilayah 
yang sangat diperlukan dalam penyusunan Renja SKPD. Diharapkan peta dasar 
tersebut dapat didistribusikan ke seluruh pihak terkait, baik di pusat maupun di 
daerah. Hal ini sangat mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya terkait dengan 
upaya penyesuaian substansi rencana tata ruang wilayah dan peraturan daerah 
tentang rencana pengembangan wilayah dalam waktu yang relatif singkat (satu 
hingga tiga tahun).

e. Perlu upaya peningkatan kapasitas SKPD, khususnya kesiapan tenaga profesional, 
baik kualitas maupun kuantitas, dalam penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, 
penyebarluasan dan pelaksanaan data sharing, serta penguasaan teknologi 
dalam rangka implementasi program pelayanan kepada masyarakat. 

 



perumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
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B A B  6
Perumusan Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Setelah diperoleh gambaran tentang kondisi pelayanan SKPD, rekomendasi hasil kajian pelaksanaan 
rencana kerja pada tahun sebelumnya serta kajian terhadap pencapaian target kinerja Renstra SKPD, 
langkah selanjutnya merumuskan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan teknis internal dan eksternal yang dihadapi 
dalam pelayanan SKPD dalam kaitan dengan implementasi Renja SKPD dan peran SKPD. Menganalisis 
kapasitas organisasi mencakup kekuatan dan kelemahan internal, dan peluang dan tantangan eksternal SKPD. 
Memberikan perspektif tentang kecenderungan kondisi dan permasalahan pelayanan SKPD ke depan dan 
tindakan yang perlu dilakukan. 

Merumuskan isu-isu penting pelayanan SKPD tentunya mempertimbangkan hasil kajian terhadap kondisi 
pelayanan dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Termasuk mempertimbangkan hasil review terhadap 
capaian Renstra SKPD yang menunjukkan visi, misi, strategi dan tahapan pembangunan yang harus ditempuh 
melalui program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD. Dalam setiap tahapan tersebut 
disertakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing SKPD. Hasil kajian terhadap kondisi eksisting 
termasuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama dalam forum lintas 
pelaku tentunya akan memberikan informasi terkait permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi SKPD. 
Kemudian diformulasikan dalam bentuk rumusan isu-isu penting penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 
dalam program jangka pendek sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Oleh karena itu, SKPD harus mampu 
mengidentifikasi isu-isu pokok dalam kerangka program atau kegiatan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan 
dan solusi terhadap masalah yang dihadapi daerah.



penyusunan
renja SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan133

Topik ini akan menyajikan serangkaian kegiatan belajar yang mendorong peserta untuk memahami 
pentingnya perumusan isu-isu penting urusan SKPD serta memberikan pengalaman dalam merumuskan isu-
isu tersebut sebagai dasar penentuan usulan program dan kegiatan dalam Renja SKPD. Pembahasan dilakukan 
dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggunakan hasil kajian dalam sesi sebelumnya terkait 
gambaran pelayanan SKPD dan hasil review pelaksanaan Renja SKPD.

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi •	
SKPD.

Peserta memahami langkah-langkah perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi •	
SKPD.

Peserta mampu merumuskan perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi.•	
 

Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi.•	

Langkah-Langkah perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.•	

Praktek perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD•	

Analisis SWOT•	

Curah gagasan•	

Diskusi dan kerja kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 6.1 - 10.•	



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 134

Lembar Kerja 6.1: Merumuskan Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. •	

Bahan Bacaan 6.1: Isu-Isu Penyelengaraan Pelayanan SKPD.•	

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 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 isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD 
dalam rangka penyusunan Renja 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 perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan •	
fungsi SKPD?

Mengapa SKPD perlu perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya •	
secara komprehensif?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan isu-isu penting •	
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD?

Siapa saja yang berperan dalam merumuskan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan •	
tugas dan fungsi SKPD?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian, buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Pembahasan 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 menunjuk salah satu peserta sebagai moderator yang akan memandu jalannya proses 
diskusi.
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Kegiatan 2: Langkah-langkah Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 
Fungsi 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 langkah-2. 
langkah dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 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 langkah-langkah 4. 
dalam merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Sebagai 
panduan ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan isu-isu penting •	
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan isu-isu penting •	
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dikaitkan dengan Renja SKPD?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dirumuskan berupa catatan penting yang akan 5. 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Sebagai panduan digunakan tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Langkah-Langkah Perumusan 
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan 

Tupoksi 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 Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

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

Berikan penjelasan singkat tentang praktek belajar yang akan dilakukan tentang perumusan 2. 
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 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 6.1). 

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

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dapat dilakukan melalui 
proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana 
perubahan perilaku, sasaran dan kinerja SKPD dalam 1 (satu) tahun ke depan. Masing-kelompok 
akan melakukan simulasi proses perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 54 Tahun 2010 tentang 
Tahan dan Tata Cara Penyusun Renja SKPD. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan proses belajar 
dan hasil kajian yang telah dilakukan pada sesi sebelumnya, sehingga peserta dapat mengambil 
beberapa masalah pokok yang dihadapi SKPD. Selanjutnya diterjemahkan secara programatik 
dengan merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sesuai tugas pokok 
dan fungsinya. Dalam prakteknya, kegiatan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SKPD, fasilitator dapat mengarahkan proses belajarnya dengan menggali informasi 
dan dokumen kelembagaan masing-masing (SKPD) termasuk gambaran pelayanan dan capaian 
kinerja 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 Isu-Isu Penting  
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

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

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

Pokok Bahasan    : Realisasi Capaian Kinerja SKPD dengan Target Kinerja 1. 
Daerah (SKPD Provinsi).
Realisasi Capaian Kinerja SKPD dengan Target Kinerja 2. 
Nasional (Kementerian/Lembaga).
Dampak terhadap Pencapaian MDGs.3. 
Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas 4. 
dan Fungsi SKPD.
Tantangan dan Peluang dalam Penyelenggaraan 5. 
Tugas dan Fungsi SKPD.
Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.6. 

Sumber Belajar    : Dokumen Gambaran Pelayanan SKPD.1. 
Dokumen Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2. 
SKPD.
Dokumen Renstra SKPD dan Rancangan RKPD3. 

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan1. 
Laptop dan infokus2. 

Waktu                     : 2-3 x 40 menit

Petunjuk Umum

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pelayanan berdasarkan hasil review 
terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan Rentra SKPD, kemudian 
memformulasikan dalam rumusan isu-isu pokok yang akan menjadi landasan dalam 
merumuskan tujuan, sasara, program dan kegiatan tahun berikutnya. Isu-isu pokok 
yang dirumuskan merupakan asumsi logis dari tindakan yang harus dilakukan 
oleh SKPD dalam menjawab berbagai permasalahan dan kinerja pelayanan yang 
dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Isu-isu pokok pelayanan SKPD menjadi 
dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan dalam bentuk program 

Lembar Kerja

6.1
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kerja tahunan yang selaras dengan hasil kajian dan arah kebijakan pembangunan 
daerah bagi Renstra SKPD maupun RKPD. Beberapa langkah yang perlu ditempuh 
dalam merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;  (a) 
Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan koordinasi perencanaan maupun 
pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD sedangkan di tingkat 
kabupaten/kota serta Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai 
tujuan pembangunan: (b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; (c) Dampaknya terhadap pencapaian visi 
dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti 
SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); (d) Tantangan dan peluang dalam 
meningkatkan pelayanan SKPD; (e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi 
dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan 
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Langkah 1 : Realisasi Capaian Kinerja SKPD dengan Target Kinerja 
Pembangunan Daerah (SKPD Provinsi)

Mengkaji kembali data pendukung hasil evaluasi pelayanan SKPD tahun 1. 
sebelumnya dan hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintahan, misalnya 2. 
urusan wajib dan program.

Identifikasikan capaian kinerja pelayanan SKPD dikaitkan dengan target kinerja 3. 
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tingkat provinsi 

Selanjutnya lakukan kajian implikasi target pencapaian kinerja SKPD di tingkat 4. 
kabupaten/kota terhadap target capaian program yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi SKPD di tingkat Provinsi berupa arah kebijakan, tindakan perencanaan 
dan penganggaran serta koordinasi kelembagaan yang perlu dilakukan sesuai 
temuan.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:5. 

Tabel: Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan
Keluaran SKPD dengan Target Kinerja Pembangunan Daerah

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target Capaian 
Kinerja SKPD 

Provinsi
Tahun ........

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun…

Catatan
Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM
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  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, 
misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) 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 (4) Jumlah/besaran taget kinerja seluruh kegiatan pada program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 
Provinsi.

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program dan keluaran yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program 
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi. 

Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran target program yang harus dicapai pada akhir periode untuk setiap program dan keluaran sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi.

Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program dalam 
bentuk prosentase : 
Kolom (7) = (kolom 6/kolom 5) x 100%

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil analisis terhadap capaian pelaksanaan Renja 
SKPD tingkat kabupaten/kota dengan target kinerja tugas dan fungsi SKPD Provinsi. Kolom ini dapat digunakan untuk 
menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Renja SKPD tahun berikutnya.

Langkah 2 : Realisasi Capaian Kinerja SKPD dengan Target Kinerja 
Pembangunan Nasional (Kementerian/Lembaga)

Mengkaji kembali data pendukung hasil evaluasi pelayanan SKPD tahun 1. 
sebelumnya dan hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintahan, misalnya 2. 
urusan wajib dan program.

Identifikasikan capaian kinerja pelayanan SKPD dikaitkan dengan target kinerja 3. 
pembangunan nasional berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga terkait.

Selanjutnya lakukan kaji implikasi target pencapaian kinerja SKPD di tingkat 4. 
kabupaten/kota terhadap target capaian program kementerian/lembaga 
terkait berupa arah kebijakan, tindakan perencanaan dan penganggaran serta 
koordinasi kelembagaan yang perlu dilakukan sesuai temuan.
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Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:5. 

Tabel: Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Keluaran SKPD dengan Target 
Kinerja Kementerian/Lembaga

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target Capaian 
Kinerja K/L
Tahun ........

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun…

Catatan
Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan 
daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) 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 (4) Jumlah/besaran taget kinerja seluruh kegiatan pada program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga.

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program dan keluaran yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap 
program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 

Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang telah dicapai dalam periode akhir pelaksanaan sesuai tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga.

Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program 
dalam bentuk prosentase : 
Kolom (7) = (kolom 6/kolom 5) x 100%

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil analisis terhadap capaian pelaksanaan 
Renja SKPD tingkat kabupaten/kota dengan target kinerja tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Kolom 
ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD 
berdasarkan target kinerja pembangunan nasional, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Renja SKPD tahun berikutnya.
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Langkah 3 : Dampak terhadap Pencapaian MDGs

Mengkaji kembali data pendukung hasil evaluasi pelayanan SKPD tahun 1. 
sebelumnya dan hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintahan, misalnya 2. 
urusan wajib dan program.

Identifikasikan capaian kinerja pelayanan SKPD dikaitkan dengan target kinerja 3. 
pencapaian tujuan pembangunan global (MDGs).

Lakukan penelaahan dampak target pencapaian kinerja SKPD di tingkat 4. 
kabupaten/kota terhadap target capaian MDGs terkait berupa arah kebijakan, 
tindakan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi kelembagaan yang 
perlu dilakukan sesuai temuan.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:5. 

Tabel: Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan
Keluaran SKPD dengan Target Capaian MDGs

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan
(output)

Target Capaian 
MDGs

Tahun ........

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun…

Catatan
Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan 
daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) 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 (4) Jumlah/besaran taget kinerja seluruh kegiatan pada program yang direncanakan sesuai dengan target capaian 
dalam MDGs.



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 142

Langkah 4 : Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 
SKPD

Mengkaji kembali data pendukung berdasarkan hasil kajian terhadap realisasi 1. 
pencapaian target SKPD terhadap tujuan pembangunan daerah, nasional dan 
global (MDGs).

Identifikasikan potensi yang menjadi faktor pendorong pencapaian target 2. 
pelayanan SKPD.

Identifikasikan permasalahan atau hambatan terkait dengan tugas dan fungsi 3. 
SKPD dikaitkan dengan target pencapaian tujuan pembangunan global (MDGs).

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:4. 

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program dan keluaran yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap 
program sesuai dengan target capaian dalam MDGs. 

Kolom (6) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang teah dicapai pada akhir periode untuk setiap keluaran dan 
program sesuai dengan target capaian dalam MDGs.

Kolom (7) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program 
dalam bentuk prosentase : 
Kolom (7) = (kolom 6/kolom 5) x 100%

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil analisis terhadap capaian pelaksanaan 
Renja SKPD tingkat kabupaten/kota dengan target capaian dalam MDGs.

Tabel: Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kode
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun…

Potensi Masalah Catatan

Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan 
daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program dan keluaran yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap 
program sesuai dengan target capaian dalam MDGs. 
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Kolom (4) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang teah dicapai pada akhir periode untuk setiap keluaran dan 
program sesuai dengan target capaian dalam MDGs.

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program 
dalam bentuk prosentase : 
Kolom (7) = (kolom 6/kolom 5) x 100%.

Kolom (6) Tuliskan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh SKPD terkait realisasi dan capaian target penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SKPD.

Kolom (7) Tuliskan masalah dan hambatan yang dihadapi terkait capaian target penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil kajian terhadap potensi dan 
permasalahan yang dihadapi terkait capaian target penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Langkah 5 : Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengkaji kembali data pendukung berdasarkan hasil kajian terhadap realisasi 1. 
pencapain target SKPD terhadap tujuan pembangunan daerah, nasional dan 
global (MDGs).

Identifikasikan peluang yang menjadi faktor eksternal yang berpengaruh secara 2. 
positif terhadap pencapaian target pelayanan SKPD.

Identifikasikan tantangan yang menjadi faktor eksternal yang berpengaruh secara 3. 
negatif terhadap pencapaian target pelayanan SKPD.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:4. 

Tabel: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kode
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun…

Peluang Tantangan Catatan

Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)

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

WAJIB

PROGRAM

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan 
daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
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Langkah 6 : Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Lakukan pemutakhiran dan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD.1. 

Mengkaji kembali data pendukung berdasarkan hasil kajian terhadap realisasi 2. 
pencapain target SKPD, pemasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Identifikasikan isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus SKPD sesuai 3. 
tugas dan fungsinya dengan melihat kerangka analisis masing-masing temuan 
permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan.

Rumuskan 4. isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang relevan dengan 
perubahan yang diperlukan berkaitan dengan organisasi, personil, manajemen, 
sistem, dan mekanisme dan program.

Kemudian, analisis masing-masing masalah, hambatan dan tantangan yang 5. 
dihadapi SKPD yang diformulasikan dalam bentuk gagasan dan deskripsi situasi 
sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu ‘sempit’ atau terlalu ‘luas’. 

Tangani isu-isu yang diperkirakan dapat diselesaikan sesuai dengan kapasitas 6. 
SKPD.

Kolom (3) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program dan keluaran yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap 
program sesuai dengan target capaian dalam MDGs. 

Kolom (4) Tuliskan jumlah/besaran realisasi program yang teah dicapai pada akhir periode untuk setiap keluaran dan program 
sesuai dengan target capaian dalam MDGs.

Kolom (5) Tuliskan jumlah/besaran tingkat realisasi pelaksanaan yang akan dicapai pada akhir periode untuk setiap program 
dalam bentuk prosentase : 
Kolom (7) = (kolom 6/kolom 5) x 100%.

Kolom (6) Tuliskan peluang yang dihadapi SKPD terkait realisasi dan capaian target penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Kolom (7) Tuliskan tantangan yang dihadapi terkait relaisasi dan capaian target penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Kolom (8) Uraikan kesimpulan atau resume berupa saran atau rekomendasi dari hasil kajian terhadap peluang dan tantangan 
yang dihadapi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
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Lakukan pembobotan dengan menentukan skor terhadap masing-masing 7. 
kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh berikut: 

Tabel: Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Penting 
dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

No. Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian 
MDGs, sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat 20

4 Memiliki daya ungkit dalam 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-isu pokok pelayanan 8. 
SKPD terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut dengan 
mengisi tabel sebagai berikut:  

Tabel: Nilai Skala Kriteria Penilaian Isu-Isu Penyelenggaraan 
Tugas dan Fungsi SKPD

No. Isu–Isu Penyelenggaraan Tugas dan 
Fungsi SKPD

Nilai Skala Kriteria ke-
Total Skor

1 2 3 4 5 6 dst

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

2

3

4

5

dst

Keterangan:

Kolom (1)            : Cukup jelas
Kolom (2)            : Tuliskan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang teridentifikasi 
Kolom (3) – (9)   : Tuliskan total skor perkriteria 
Kolom(10)           : Tuliskan total skor isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dari seluruh kriteria
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Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap isu-isu penyelenggaraan tugas dan 9. 
fungsi SKPD dengan menghitung jumlah keseluruhan nilai setiap isu tersebut 
dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Rata-Rata Skor Isu-Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

No. Isu-Isu Penyelenggaraan 
Tugas dan Fungsi SKPD

Total 
Skor

Rata-Rata 
Skor

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

1

2

3

4

dst

Keterangan:

Kolom (1)  : Cukup jelas
Kolom (2)  : Tuliskan sesuai isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang teridentifikasi 

Kolom (3)  : Tuliskan total akumulasi nilai skor dari isu-isu pada kolom (2)

Kolom (4)  : Tuliskan nilai rata-rata dari total skor isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD dari seluruh kriteria

Hasilnya analisis digunakan untuk menetapkan kembali susunan isu penting 10. 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 
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Isu-Isu Kritis Penyelengaraan 
Tugas dan Fungsi SKPD terkait Peningkatan 

Pelayanan Publik

“The most effective approach to service improvement is likely to
be progressive and incremental, using action plans as “building

blocks” to implement simple improvements that are likely to
succeed and sustain themselves” (LGSP-USAID).

Beragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 
rangka pemenuhan kualitas pelayanan publik dengan upaya meningkatkan 
kelembagaan untuk menangani berbagai permasalahan secara terpadu dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh masing-masing 
unit kerja di SKPD. Dari kajian terhadap permasalahan akan teridentifikasi isu-isu pokok 
apa saja yang menjadi perhatian penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam 
proses tersebut perencana akan menemukan hal-hal positif berupa faktor-faktor yang 
menentukan keberhasilan sebuah sistem pelayanan berdasarkan pengalaman dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dengan mengukur tingkat 
pencapaian target kinerja yang ditetapkan baik di tingkat daerah, nasional dan global.

Pengertian

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD merupakan deskripsi yang 
menjelaskan kebijakan mendasar yang didasarkan fokus atau perhatian program 
berdasarkan hasil identifikasi potensi, masalah, peluang dan tantangan yang menentukan 
situasi dan perubahan penting serta alternatif pilihan yang dihadapi organisasi pada 
waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu penting yang dirumuskan menceminkan 
fenomena atau persoalan yang perlu direspon secara berkelanjutan oleh organisasi, 
komunitas dan pemangku kepentingan lain yang harus dilayani dalam bentuk program 
atau kegiatan nyata yang berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan sasaran 
yang dilayani. Mengadaptasi pandangan Janet Shapiro dalam LAN (2007: 26-27) bahwa 
suatu isu menjadi isu penting atau kritis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Apabila isu-isu tersebut berhubungan dengan masalah utama.

b. Berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan banyak orang baik secara 
langsung atau tidak langsung.

c. Persoalan yang dapat diselesaikan melalui kompetensi dan sumber daya dari 
organisasi atau program. 

d. Dapat diselesaikan, jika organisasi dapat membuat kemajuan dalam 
pekerjaannya. 

e. Menyelesaikan kelemahan dalam organisasi dan/atau membantu organisasi 
dalam menghadapi ancamam terhadap eksistensinya.

Bahan Bacaan 

6.1
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Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya perumusan isu-isu pokok penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD dalam mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan dan tindakan yang diperlukan 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan dengan kapasitas, 
organisasi, manajemen dan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsinya. 
Secara khusus kegiatan ini bertujuan:

a. Mengetahui sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang 
terkait dengan pelayanan SKPD. Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat 
sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan 
pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta 
dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan 
pembangunan.

b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

c. Memahami dampaknya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi 
pembangunan daerah, serta keterkaitannya terhadap capaian program di tingkat 
nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet 
Goals).

d. Mengindetifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 

e. Memformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 
yang di rencanakan.

Manfaat

SKPD sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu memiliki landasan logis 
dalam menentukan fokus isu-isu pelayanan yang menjadi mandatnya. Manfaat dari 
perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD diantaranya:

a. Tersedianya informasi dan data yang menggambarkan kedudukan dan tingkat 
kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. 

b. Terbangunnya koordinasi dan keselarasan perencanaan antarkelembagaan 
pemerintah khusus dengan Kementerian dan lembaga terkait, SKPD provinsi, 
dan SKPD kabupaten/ kota dalam mencapai tujuan pembangunan 

c. Tersedianya kerangka kerja logis dalam merespon kebutuhan pelayanan dalam 
rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

d. Pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan terkait dengan 
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 
dan fungsi SKPD.
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e. Keselarasan rencana kerja dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi 
kepala daerah, 

f. Tingkat capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs 
(Millenium Developmnet Goals).

g. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 

h. Rekomendasi terkait dengan isu-isu penyelengaraan pelayanan SKPD untuk di 
tindaklanjuti dalam penyusunan Renja SKPD.

Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan

Dalam menjawab tantangan permasalahan pelayanan publik tersebut, maka 
dikembangkan pendekatan peningkatan kualitas pelayanan melalui Skema Tindakan 
Peningkatan Pelayanan (STPP). Tujuan tujuan dari STPP untuk merancang rangkaian 
(paket) kegiatan guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Bagaimana agar 
pelayanan memadai (cukup) dan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Terjangkau 
dalam arti lokasinya mudah dicapai, tapi juga harganya terjangkau, serta mudah 
prosedur dan persyaratannya. Mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan 
pelayanan publik, dimana SKPD mengberikan perhatian terhadap kinerja pelayanan. 

Permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan 
prinsip-prinsip good governance yang masih lemah, seperti masih terbatasnya partisipasi 
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
atau penyelenggaraan pelayanan, maupun evaluasinya. Untuk itu maka pendekatan 
STPP ini mempromosikan penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses peningkatan pelayanan tersebut. Adapun yang menjadi fokus perbaikan 
manajemen pelayanan menyangkut pertanyaan bagaimana memperlancar arus 
penyiapan, penyaluran dan pendistribusian pelayanan publik (service delivery flow). 
Tujuannya adalah agar pelayanan publik benar-benar sampai ke kelompok sasaran 
(target group) secara cepat, mudah, terjangkau dan merata. Keluaran (Output). Keluaran 
atau hasil dari proses penyusunan skema pelayanan diantaranya:

a. Rancangan organisasi pelayanan, termasuk bentuk struktur organisasi, prosedur 
pelayanan, pengembangan personil yang ditingkatkan.

b. Rancangan kebijakan (policy) untuk peningkatan kapasitas SKPD dalam mencapai 
sasaran sesuai target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau RPJMD 
atau Renstra SKPD.

c. Rumusan program/kegiatan untuk melaksanakan butir (a) dan (b) tersebut.

d. Citizen charter atau pernyataan dari unit penyelenggara pelayanan kepada 
masyarakat atas visi, misi dan tata laksana penyelenggaraan pelayanan.
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Dalam rangka merespons tantangan dan permasalahan SKPD terkait dengan isu 
pelayanan publik maka kinerja organisasi akan difokuskan pada upaya pengembangan 
kapasitas (capacity building) manajemen pelayanan publik yang menyangkut aspek-
aspek:

a. Peningkatan efektivitas organisasi pelayanan.

b. Pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparan.

c. Peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan.

d. Pengembangan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat secara terpadu.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Pelayanan 

Alur Penyediaan Pelayanan (Service Delivery Flow), terkait aspek organisasi yang sering 
dikeluhkan diantaranya ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab atas suatu 
masalah dalam pelayanan. Sepintas lalu sepertinya pembagian tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) cukup jelas, namun begitu ada masalah riil yang harus ditangani, 
seringkali terjadi tumpang tindih, pemborosan dan tanggung jawab pelayanan 
menjadi tidak jelas. Penyediaan dan penyaluran pelayanan masih tersebar di beberapa 
lembaga/unit, dengan syarat yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan masyarakat 
pengguna layanan atau kelompok sasaran.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatakan kapasitas SKPD 
mencakup: (a) masih menonjolnya ego-sektoral juga menjadi masalah, sehingga 
kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik masih sulit dilaksanakan dengan baik; (b) 
banyak atau luasnya area (subwilayah) yang belum terjangkau oleh unit-unit pelayanan 
yang ada, situasi ini menjadi kendala bagi penyaluran pelayanan secara lebih merata.

Disamping tantangan di atas, SKPD dihadapkan juga dengan pertumbuhan 
penduduk, perkembangan teknologi informasi yang cepat dan permintaan (demand) 
atas pelayanan dasar yang tinggi, memerlukan organisasi penyelenggara pelayanan 
yang sigap dan responsif. Kajian efektivitas organisasi menjadi kebutuhan mendesak 
untuk menjawab tuntutan pelayanan yang prima. Tujuan dari peningkatan efektivitas 
organisasi unit pelaksana pelayanan adalah menjamin penyaluran pelayanan yang cepat, 
mudah, terjangkau dan merata, khususnya dalam interaksi langsung dengan pengguna 
pelayanan. Proses fasilitasi dimulai dengan analisis atas organisasi unit pelaksana:

Apakah sudah terjadi pembagian fungsi dan peran yang jelas?•	

Apakah struktur organisasinya sudah ada dan bagaimana dalam prakteknya?•	

Apakah sudah mencerminkan tugas-tugas atau fungsi lembaga sesuai misinya? •	

Apakah mencerminkan lingkup tugas/fungsi yang diharapkan masyarakat?•	
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Hubungan Keorganisasian Unit-unit Pendukung Pelayanan berupa unit pelaksana 
pelayanan di atas tidak dapat berfungsi tanpa dukungan yang kuat dari SKPD induknya, 
serta dari instansi lain yang terkait dan ikut memasok sumber daya yang diperlukan. 
Kelancaran hubungan antara unit pelaksana dengan lembaga pendukungnya sangatlah 
menentukan, agar dukungan dan pasokan dapat diterima tepat waktu “just-in-time”, dan 
unit pelaksana dapat melayani para pelanggan atau masyarakat dengan baik. Pembagian 
tugas di antara lembaga pendukung tersebut juga perlu mengidentifikasi kewenangan 
masing-masing, apakah sebagai: pengambil keputusan, regulator, perencana, koordinator, 
pemasok (pemasok informasi, penyandang dana, penyedia orang, dst), penyalur 
(distributor), penghubung (channeling), penyelia (supervisor), pelaksana, pelaksana 
pembantu, pengawas dan penilai (evaluator).

Memperhatikan aspek kewenangan tersebut sangatlah penting, karena selain 
memiliki peran dalam aspek fungsional, tiap lembaga/instansi perlu ditempatkan sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki, supaya tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. 
Itu juga untuk menghindari kecemburuan ataupun konflik kepentingan antar lembaga/
unit. Setelah membahas aspek peningkatan efektivitas organisasi, mulai dari Unit 
Pelaksana Pelayanan, terus ke hulu untuk melihat peran organisasi lembaga pendukung 
dan ke hilir untuk melihat unit-unit pembantunya, maka akan diperoleh perspektif 
menyeluruh mengenai organisasi sistem pelayanan. Sebagaimana disinggung di depan, 
kajian organisasi ini merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kajian personil, 
prosedur, dan kebijakan yang diuraikan pada seri brosur ini.

Kebijakan Pelayanan Publik

Penetapan kebijakan (policy) terhadap efektifitas pelayanan publik yang menjadi 
tugas dan fungsi SKPD sangat penting, sebab bagaimanapun baiknya desain 
organisasi, prosedur dan program peningkatan personil, tanpa didukung komitmen 
politik dan kebijakan yang jelas dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan 
daerah, peraturan bupati, atau keputusan bupati/walikota, pelayanan akan sulit 
diwujudkan. Kebijakan pelayanan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah akan 
mendorong pencapaian target sasaran  yang lebih luas dan berkelanjutan. Secara 
teknis perlu dilakukan kajian kebijakan dalam bentuk brief note dan rekomendasi 
penyempurnaan atau kelengkapan kebijakan (peraturan, SK, pedoman teknis, dan 
lainnya) yang mendukung perbaikan manajemen pelayanan dan memberikan dasar 
hukum bagi pelaksanannya. Jika terjadi pergantian kepala daerah atau mutasi jabatan 
dilingkungan  SKPD, program yang telah disepakati masih tetap berjalan. 

Kajian kebijakan yang dibahas disini merupakan bagian dari upaya peningkatan 
kinerja manajemen pelayanan publik mencakup analisis terhadp policy, prosedur, personil, 
dan organisasi secara komprehensif. Jadi bukanlah kajian kebijakan publik yang berdiri 
sendiri. Seringkali kebijakan pemerintah nasional atau daerah tidak dapat dilaksanakan 
di lapangan, karena tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan atau pedoman 
pelaksanaan di tingkat daerah. Ini juga yang menjadi alasan perlunya kajian kebijakan. 
Tujuannya penetapan kebijakan diantaranya:
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a. Mempelajari kebijakan pemerintah terkait berbagai peraturan (peraturan daerah, 
surat keputusan, pedoman teknis dan lainnya) yang mendukung peningkatan 
manajemen pelayanan, termasuk merekomendasi perbaikannya jika ada 
peraturan yang saling bertentangan.

b. Mengkaji untuk mengusulkan draft kebijakan baru atau perbaikan dari yang ada 
dalam upaya peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan prosedur, personil, 
organisasi pelayanan.

c. Memperkenalkan pendekatan yang lebih partisipatif agar perumusannya 
melibatkan aspirasi pemangku kepenting pelayanan dan dalam pelaksanaannya 
terjadi pengawasan dari pemangku kepentingan pelayanan yang sama.

Strategi dan Perbaikan Prosedur Pelayanan

Kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai KEPMENPAN No. 25 
tahun 2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, antara lain meliputi: kesederhanaan, kejelasan, 
kepastian dan ketepatan waktu, akurasi, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, 
kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, 
kedisiplinan, kesopanan, keramahan, keamanan, serta kenyamanan. Prosedur 
penyediaan pelayanan dapat dibedakan atas dua proses utama, yaitu: (a) proses 
penyajian pelayanan pada unit pelayanan (service point); (b) proses pendukung unit 
pelayanan tersebut. Unit Pelayanan (Service Point). Hal ini berkenaan dengan proses 
dimana pengguna jasa (masyarakat) mendapat pelayanan. Prosedur menyangkut saat 
pengguna jasa datang atau bertemu petugas (loket), nmenyampaikan kebutuhan dan 
menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan, hingga mereka memperoleh pelayanan 
jasa atau barang. Dalam rangka menjamin pelayanan yang “cepat, mudah, terjangkau 
dan merata” diperlukan prosedur yang efisien, jelas, tidak berbelit-belit dan mudah 
diikuti atau dipenuhi oleh pengguna jasa.

Proses pendukung pelayanan serangkaian aktivitas dan mekanisme pendukung 
yang menjadi pedoman dari setiap dinas unit kera terkait, juga lembaga non pemerintah. 
Untuk kelancaran pelayanan, maka diperlukan kejelasan prosedur kerjasama antar 
lembaga. Masing-masing bertanggung jawab terhadap apa dan bagaimana kewenangan 
masingmasing?

Strategi dan langkah perbaikan untuk setiap pelayanan yang menjadi urusan 
wajibnya, setiap SKPD umumnya sudah mempunyai prosedur pelayanan. Namun sesuai 
perkembangan dan tuntutan masyarakat layanan tersebut perlu selalu ditingkatkan, 
termasuk menyangkut kerjasama antar SKPD, karena kelembagaan pemerintah daerah 
selalu berubah. Dengan demikian perlu dilakukan review dan penyusunan kembali 
prosedur pelayanan serta sistem pendukungnya yang melibatkan lintas SKPD dan 
lembaga di luar pemerintah daerah. 
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Dalam penyempurnaan prosedur tersebut, tindakan penyederhanaan yang 
dilakukan biasanya menyangkut: Abolish, Combine, Simplify, Decentralize (ACSD). Apakah 
suatu proses bisa dihapus (abolish) saja, atau lebih baik digabung (combine) antar 
beberapa proses, atau hanya perlu disederhanakan (simplify). Dalam beberapa kasus 
banyak kegiatan yang sifatnya teknis yang bisa didesentralisasikan kepada pelaksana, tidak 
harus oleh kepala dinas, apalagi kepala daerah. Caranya dengan dilakukan musyawarah 
dengan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menjadi bahan untuk dimintakan 
persetujuannya. Selanjutnya, dibahas di tingkat unit kerja terkait yang mengacu pada 
kesepakatan capaian target yang diharapkan dari perbaikan prosedur tersebut. Misalnya, 
waktu layanan diperpendek, sistem online, standar kualitasnya, dan bagaimana pelayanan 
disajikan. 

Kinerja Manajemen dan SDM

Peningkatan kinerja manajemen pelayanan dilakukan untuk mencapai pelayanan 
yang lebih “cepat, mudah, terjangkau dan merata, sesuai kebutuhan kelompok 
sasaran”, dengan fokus pada perbaikan aspek personil. Tujuan spesifiknya adalah 
menyusun program pengembangan kompetensi personil untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik. Mendukung 
program peningkatan prosedur dan organisasi pelayanan dengan mengisi posisi 
yang disarankan, dan program pengembangan kemampuan personil yang ada sesuai 
peran dan kebutuhan (requirement) baru dalam pengembangan kapasitas organisasi 
pelayanan.

Seleksi dan Rekrutmen. Proses pengembangan personil dalam rangka peningkatan 
kinerja pelayanan secara keseluruhan harus memenuhi standar dan kriteria tertentu. 
Pada umumnya setiap instansi memiliki standar dan kriteria sendiri. Hal ini perlu diberi 
perhatian agar sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dan pelaksana pelayanan 
publik. Ada dua alternatif untuk memperoleh personil yang dibutuhkan: direkrut dari 
luar, atau diangkat dari personil Pemda yang ada. Namun keduanya tetap harus melalui 
seleksi dari beberapa calon, atas dasar kriteria profesionalisme yang disepakati bersama. 
Bagian ini merupakan tahap yang rawan, karena seringkali ada tekanan dari berbagai 
pihak untuk menempatkan orangnya. Kriteria yang digunakan untuk menilai calon, 
sebaiknya mencakup Pengetahuan–Keterampilan–Sikap (knowledge–attitude–skill). Selain 
profesional dalam arti pengetahuan dan keterampilan, tapi juga punya sikap melayani 
masyarakat. Sesuai dengan tuntutan “pelayanan prima”, diperlukan kriteria yang terukur 
untuk menilai calon melalui uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test).

Pengembangan Standar Kompetensi. Dengan mengetahui kebutuhan akan 
peningkatan kompetensi, selanjutnya dapat disusun program peningkatan kompetensi 
personil. Program pelatihan, mungkin perlu juga pemagangan, ini tentunya dilakukan 
bertahap sesuai dengan penjadwalan dan ketersediaan sumber daya. Jika mengirim 
banyak personil dalam waktu pendek masih belum bisa dilakukan, dapat dilakukan up-
grading dasar untuk semua personil, agar setidaknya setiap personil punya pemahaman 
dan visi bersama atas perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Hal ini penting, 
karena salah satu syarat kunci peningkatan pelayanan publik berupa perubahan “service 
orientation” dari para personil yang terlibat.
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Insentif dan Disinsentif. Selanjutnya menelaah mekanisme kontrol dan 
keseimbangan (check and balance) kinerja personil. Dalam proses manajemen biasa 
digunakan pendekatan imbalan dan sanksi (reward and sanction), namun dengan 
fokus lebih pada imbalan bagi personil yang berprestasi, inovatif dan mendukung 
peningkatan pelayanan. Imbalan tidak selalu berarti materi, walaupun pada saat ini 
hal itu yang paling diharapkan. Imbalan berupa poin penilaian yang berarti bagi 
karier atau kenaikan pangkatnya, atau kemudahan tertentu yang bisa diberikan. 
Misalnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Reward ini penting 
untuk memotivasi, dan sebisanya ditunjukkan secara demonstratif.
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B A B  7
Kajian Terhadap
Rancangan Awal  RKPD

Renja SKPD secara simultan berkaitan erat dengan Rancangan Awal RKPD sebagai dokumen perencanaan 
tahunan daerah. Masing-masing SKPD akan membahas dan mengusulkan program sesuai tugas dan 
fungsinya dalam perencanaan komprehensif daerah. Pembahasan yang dilakukan dalam forum SKPD 

dan lintas SKPD akan mempertimbangkan arah kebijakan daerah yang terdapat dalam dokumen rancangan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah dilakukan proses perumusan tujuan, dan sasaran, langkah 
selanjutnya menetapkan strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD. 

Kegiatan penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan 
hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan yang telah dilakukan sesuai analisis kebutuhan (need assessment) 
yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan hasil evaluasi kinerja SKPD. Dalam 
proses review masing-masing SKPD tentu akan meninjau pokok-pokok kebijakan dan arahan kepala daerah terkait 
prioritas program atau kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD berdasarkan 
Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dalam memberikan informasi penting untuk 
penyusunan Renja SKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program 
dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap 
program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Secara khusus topik ini membahas bagaimana melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKPD beserta 
informasi pendukungnya terutama hasil analisis gambaran pelayanan dan isu-isu penting pelayanan SKPD yang 
telah dilakuan pada sesi sebelumnya. Pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang konsep 
review Rancangan Awal RKPD terkait dengan penyusunan Renja SKPD dan pengalaman belajar bagaimana proses 
tersebut dilaksanakan. Kegiatan ini sebagai salah satu rangkaian penting dari penyusunan Renja SKPD dengan 
menselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan keterkaitan dengan bidang atau sektor lainnya. 
Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, khusus karena menyangkut 
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metode dan substansi kebijakan daerah yang perlu dipertimbangkan oleh SKPD dalam menentukan program dan 
kegiatan pada tahun berikutnya. 

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Peserta memahami langkah-langkah kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Peserta mampu mempraktekkan kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Langkah-langkah kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Praktek review kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit.
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Review dokumen Rancangan Awal RKPD.•	

Pemaparan dan studi dokumen.•	

Diskusi dan kerja kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 7.1 - 10.•	

Lembar Kerja 7.1: Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD.•	

Bahan Bacaan 7.1: Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD dalam Mekanisme Penyusunan •	
Renja SKPD.
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD

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 kajian terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kerangka penyusunan Renja 
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 kajian terhadap Rancangan Awal RKPD?•	

Mengapa SKPD perlu melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKPD terkait •	
penyusunan Renja SKPD?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kajian terhadap Rancangan Awal •	
RKPD?

Siapa saja yang berperan dalam kajian terhadap Rancangan Awal RKPD?•	

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 kajian terhadap Rancangan 
Awal RKPD, dimana peserta diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara atau nara sumber, khususnya 
yang memiliki pengalaman dalam melakukan kajian Rancangan Awal RKPD di unit kerjanya untuk 
mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya yang disampaikan secara langsung dalam pleno.

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD

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 proses atau tahapan 2. 
dalam kajian terhadap Rancangan Awal RKPD. 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 kajian 4. 
terhahadap Rancangan Awal RKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam kajian terhadap rancangan awal RKPD?•	

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan kajian •	
terhadap Rancangan Awal RKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kajian terhadap rancangan •	
awal RKPD 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. 

Kegiatan 3: Praktek Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD

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 praktek belajar dalam melakukan kajian terhadap 2. 
Rancangan Awal RKPD. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta 
klarifikasi tentang hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
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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

Dalam sesi ini, peserta diarahkan untuk memahami kedudukan RKPD terkait dengan mekanisme 
penyusunan Renja RKPD, khususnya bagaimana melakukan kajian terhadap Rancangan Awal 
RKPD untuk menentukan keselarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan untuk 1 
(satu) tahun ke depan. Disarankan agar peserta memiliki informasi pendukung berupa dokumen 
Rancangan Awal RKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD. Kajian dilakukan dengan meninjau 
beberapa aspek perencanaan termasuk kebijakan daerah, skala pelayanan, program dan usulan 
masyarakat. 

Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari berbagai aspek 
kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan 
SKPD. Mengidentifikasi pokok pikiran dan gagasan penting yang perlu dipertimbangkan berdasarkan 
hasil kajian seluruh dokumen pendukung yang telah disusun untuk mengidentifikasi keterkaitan 
beberapa pokok kebijakan daerah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renja SKPD
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Pokok Bahasan    : Merumuskan Strategi Pelayanan Jangka Menengah SKPD.1. 
Merumuskan Arah Kebijakan Jangka Menengah SKPD.2. 

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan•	
Laptop dan infokus•	

Sumber Belajar    : Dokumen Rancangan Awal RKPD.1. 
Dokumen Gambaran Pelayanan SKPD.2. 
Dokumen Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD.3. 
Dokumen Renstra SKPD dan Rancangan RKPD.4. 

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan.1. 
Laptop dan infokus.2. 

Waktu                     : 2 x 40 menit.

Petunjuk Umum

Dalam melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKPD untuk memberikan masukan 
dalam penyusunan Renja SKPD perlu dipertimbangkan informasi penting terkait 
dokumen perencanaan daerah yang telah disusun seperti Renstra SKPD, gambaran 
pelayanan SKPD, isu-isu pokok penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penentuan arah kebijakan pembangunan 
yang akan menjadi program dan kegiatan SKPD dilakukan dengan mengkaji tentang 
arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal 
RKPD. Kajian ini dapat memberikan acuan dalam menentukan pola dukungan, tujuan, 
sasaran, program prioritas, dan arah kebijakan SKPD dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, termasuk menilai konsistensi dan keselarasan dengan kebijakan daerah 
pada periode tertentu. Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD akan menentukan 
pola pelayanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, sehingga 
memudahkan dalam menentukan tujuan,  sasaran, program kerja yang akan dibangun 
oleh SKPD dalam 1 (satu) tahun ke depan. Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD 
menjadi bagian penting dari proses penyusunan Renja SKPD, dimana SKPD bersama 
pemangku kepentingan lain dapat menentukan secara spesifik perubahan dan 
sasaran pemanfaat langsung dari pelayanan yang akan diberikan.

Lembar Kerja

7.1
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Langkah 1 : Kajian terhadap Program dan Kegiatan Prioritas

Mengkaji kembali data pendukung berupa dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1. 
hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Lakukan Identifikasi terhadap program dan kegiatan prioritas yang tercantum di 2. 
dalam Rancangan Awal RKPD.

Lakukan studi dengan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi 3. 
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil kajian sebelumnya yaitu: 
kajian potensi, permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi 
organisasi, analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, dan isu-isu pokok 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara Rancangan Awal RKPD 4. 
dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama. Hasilnya kemudian 
disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel:  Review Rancangan Awal RKPD Tahun …..
Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Nama SKPD:  ……………          
Lembar: ……  dari ………

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/
Kegiatan Lokasi Indikator/

Kinerja
Target

Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/
Kegiatan Lokasi Indikator/

Kinerja
Target

Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan.

Kolom (2) Tuliskan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang direncanakan
untuk tahun rencana, sesuai arahan Rancangan Awal RKPD. 

Kolom (3) Tuliskan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Awal RKPD.

Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut Rancangan Awal RKPD.

Kolom (5) Tuliskan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut Rancangan Awal 
RKPD.

Kolom (6) Tuliskan pagu indikatif yang direncanakan menurut program/kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD. 

Kolom (7) Tuliskan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Kolom (8) Tuliskan lokasi kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
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Kolom (9) Tuliskan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan.

Kolom (10) Tuliskan target volume program/kegiatan yang direncanakan menurut analisis kebutuhan.

Kolom (11) Tuliskan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan.

Kolom (12) Tuliskan catatan penting yang hasil kajian antara arahan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis 
kebutuhan.

Berdasarkan tabel tersebut lakukan kaji ulang untuk mengetahui apakah program 5. 
atau kegiatan merupakan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam 
Rancangan Awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan 
alasannya.

Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai 6. 
antara arahan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah 
dilakukan.

Identifikasikan jenis program dan kegiatan yang sesuai dengan melakukan 7. 
pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan 
indikator yang akan dipilih

Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat 8. 
perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan 
ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra SKPD, dan ketersediaan sumber 
dana lainnya.

Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan 9. 
program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

Langkah 2 : Merumuskan Kebutuhan Program dan Kegiatan 
Prioritas

Mengkaji kembali data pendukung berupa dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1. 
hasil pemutakhiran informasi/data yang terkumpul.

Identifikasikan jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda). Khusus 2. 
untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam Rancangan Awal 
RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam hasil analisis terhadap kebutuhan.

Lakukan penilaian terkait program atau kegiatan yang telah dirumuskan dalam 3. 
Rancangan Awal RKPD dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah masih layak untuk direncanakan?4. 

Apakah program dan kegiatan tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan 5. 
nyata SKPD?

Apakah telah sesuai dengan sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, 6. 
pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan?
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Tentukan indikator dan besaran tolok ukur atau target capaian program dan 7. 
kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan 
arahan Rancangan Awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan 
sumber dana lainnya.

Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan 8. 
program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap Rancangan 9. 
Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok 
ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan. 
Termasuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan 
APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Hasilnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:10. 

Tabel:  Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun …..
Hasil Review Rancangan Awal RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Nama SKPD:  ……………          
Lembar: ……  dari ………

No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator 

Kinerja
Target 

Capaian
Kebutuhan 

Dana (Rp.000)
Sumber

Dana Catatan

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

1. 
  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan.

Kolom (2) Tuliskan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang direncanakan
untuk tahun rencana, sesuai arahan Rancangan Awal RKPD. 

Kolom (3) Tuliskan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Awal RKPD.

Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut Rancangan Awal RKPD.

Kolom (5) Tuliskan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana hasil review Rancangan 
Awal RKPD.

Kolom (6) Tuliskan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil review/telaahan Rancangan 
Awal RKPD. 

Kolom (7) Tuliskan identifikasi sumber dana yang diusulkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari APBD 
menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Kolom (8) Tuliskan catatan penting atas program/kegiatan yang diusulkan (lanjutan,
pengarusutamaan perdamaian, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, rancangan awal RKPD, 
prioritas hasil analis kebutuhan, dan lain-lain).
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Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD dalam
Mekanisme Penyusunan Renja SKPD

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan 
pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan masukan dari 
Renja SKPD sesuai tugas dan fungsinya. RKPD menjadi dasar perumusan 

perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pagu indikatif pendanaan baik berasal dari APBN, APBD, 
maupun sumber lain yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat. Sedangkan 
Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
dengan memperhatikan: (a) hasil evaluasi paruh waktu RPJMD Provinsi; (b) hasil 
evaluasi RKPD tahun sebelumnya; (c) percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Millenium (MDG’s) tahun 2011–2015 ; (d) Rencana Aksi Daerah; (e) implementasi 
Standar Pelayanan Minimal; sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pemerintah melalui 
4 (empat) pilar pembangunan yakni, keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro 
poor), penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian 
lingkungan; (f ) pelaksanaan master plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan 
Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (8) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi. 

Penyusunan RKPD Provinsi berpedoman pada tiga peraturan perundangan, yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; PP 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, maka 
RKPD memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka 
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan 
rencana program prioritas daerah.

Adapun fungsi strategis RKPD sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana 
kerja tahunan beserta penyusunan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran 
sementara (PPAS). Di tingkat provinsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota 
dalam menyusun RKPD tahun yang akan datang. Kajian terhadap Rancangan Awal 
RKPD dilakukan untuk mengetahui sejuhmana kesenjangan antara capaian kinerja 
pembangunan terhadap target akhir RPJMD, yakni menghasilkan kontribusi target dan 
capaian nasional misalnya menyangkut isu-isu strategis yang perlu diselaraskan dengan 
kebutuhan program tahunan di masing-masing SKPD menyangkut:

a. Percepatan penurunan angka kemiskinan.

b. Perwujudan pemantapan ketahanan pangan.

c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yakni kesehatan, pendidikan, sosial, akses 
air bersih dan sanitasi.

Bahan Bacaan 

7.1
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d. Peningkatan potensi dan daya saing daerah yakni kualitas tenaga kerja, produksi 
yang berorientasi ekspor.

e. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta 
pengurangan resiko bencana.

f. Pemantapan tata kelola pemerintahan yakni reformasi birokrasi da peningkatan 
pelayanan publik.

g. Optimalisasi pendayagunaan asset pemerintah daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKPD untuk menggali informasi 
terkait arah kebijakan, tujuan, strategi dan kebutuhan pembangunan daerah 
yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Renja SKPD sehingga perencanaan lebih 
terintegrasi dan komprehensif. Secara khusus kajian terhadap rancangan awal RKPD 
bertujuan untuk memastikan komitmen SKPD dalam mendorong pelaksanaan 
kebijakan nasional berupa (a) Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’s; (b) Rencana Akasi 
Daerah berdasarkan arah kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga; (c) 
Master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI); 
(d) penurunan efek rumah kaca dan antisipasi penerapan masterplan percepatan 
dan perluasan penanggulangan kemiskinan (MP3KI); dan kebijakan nasional lainnya. 
Hal penting yang perlu dilakukan SKPD dalam melakukan kajian terhadap Rancangan 
Awal RKPD yaitu: Pertama, focus pada prioritas sasaran penurunan kemiskinan dan 
pengangguran, pemantapan ketahanan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur 
dan peningkatan pelayanan dasar.  Kedua, Sinergi dan optimalisasi kebijakan dan 
program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan partisipasi 
masyarakat. Ketiga, mengefektifkan koordinasi antar SKPD dan kelembagaan, sikap 
proaktif serta antisipasi sesuai dinamika yang berkembang.

Kerangka Kerja dalam Kajian Rancangan Awal RKPD

Kajian dimulai dengan prosedur pengumpulan, pengorganisasian dan 
mengkomunikasi informasi dalam situasi dimana waktu dan informasi terbatas. 
Mereka harus menyusun strategi untuk mengerti secara cepat pokok-pokok kebijakan 
dan program yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD termasuk menggali 
permasalahan pokok pelayanan dan menemukan sejumlah solusi yang mungkin. Tim 
perencana harus mengidentifikasi secara cepat, paling tidak secara kualitatif, biaya 
dan manfaat untuk masing-masing alternatif dan mengkomunikasikan hasil penilaian 
tersebut kepada pemangku kepentingan. Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD 
membutuhkan perspektif atau cara pandang yang luas untuk meletakkan masalah 
yang dihadapi masyarakat dengan upaya penyelesaian dengan menyediakan 
pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah. 
Kajian ini membutuhkan kemampuan teknis para perencana untuk memperkirakan 
kebijakan apa saja yang perlu diintegrasikan pada saat penentuan prioritas program 
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atau kegiatan dalam Renja SKPD. Disisi lain, perlu dilakukan pendalaman terkait konsekuensi dan kemungkinan 
dampak sosial, budaya dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan implementasi dari kebijakan tersebut. Kajian 
juga diarahkan untuk mengidentifikasi institusi atau kelembagaan yang dapat dilibatkan sebagai mitra 
dalam pelaksanaan program atau kegiatan SKPD berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini dilakukan 
agar keputusan SKPD dalam menetapkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD mampu 
direalisasikan dengan keterlibatan atau partisipasi berbagai pihak khusunya masyarakat sebagai pemanfaat 
jasa layanan SKPD.

Berbagai acuan yang dapat digunakan dalam identifikasi prakiraan permasalahan utama pembangunan 
daerah dalam perencanaan tahunan, diantaranya: (1) hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, (2) Arah kebijakan, 
strategi dan sasaran pembangunan yang belum terselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun sebelumnya, (3) program 
dan kegiatan prioritas RKPD periode tahun sebelumnya yang belum terselesaikan, dan (4) masukan aspirasi dari 
masyarakat/stakeholder luas lainnya. Selanjutnya, permasalahan dan sasaran akan mengarah pada perumusan arah 
kebijakan pembangunan daerah yang perlu ditetapkan untuk 1 (satu) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan 
dan mensinergikan Skala Prioritas dalam RPJPD, visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih,  dan kebijakan 
pemerintah pusat 

Identifikasi Permasalahan dan Arah Kebijakan Daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dimulai dengan identifikasi prakiraan permasalahan pokok 
pada tahun rencana dengan meninjau hasil analisis masalah pada saat perumusan Renstra SKPD, serta 
penyebabnya untuk diselesaikan dalam jangka pendek. Khusus untuk kebutuhan pengembangan program 
dan kegiatan tahunan yang akan dimasukkan dalam Renja SKPD, perlu dipertimbangkan hasil analisis Renstra 
SKPD dan perkembangan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Isu-isu pokok 
yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD satu tahun ke depan dalam kerangka 
pentahapan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta perkembangan daerah sampai saat 
ini. Isu-isu pokok pelayanan termasuk hambatan dan tantangan yang menonjol atau dominan dihadapi SKPD 
dalam satu tahun ke depan. Selanjutnya, ditetapkan sasaran pembangunan daerah jangka pendek, yang akan 
menjadi dasar penetapan prioritas program dan kegiatan SKPD. Untuk setiap prioritas program dilengkapi 
skenario pelaksanaan yang bersifat sektoral dan lintas sektor/SKPD serta serangkaian kegiatan pendukung 
pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam satu tahun ke depan. 

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-program 
pembangunan, perumusan kebijakan serta diakhiri dengan penentuan prioritas pembangunan. Penentuan prioritas 
pembangunan didasarkan atas berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk dalam hal pembiayaan/pendanaan.

Kajian terhadap Strategi Operasional Kebijakan Daerah

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 
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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). 

Kajian terhadap strategi operasional yang akan diterjemahkan dalam konteks 
perencanaan pelayanan akan menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 
dicapai serta dijabarkan dalam serangkaian program dan kegiatan. Memahami strategi 
operasional secara tepat akan membantu SKPD dalam menghasilkan nilai tambah 
terhadap pelayanan yang diberikan kepada pemanfaat. Hal ini menunjukkan keinginan 
yang kuat bagaimana SKPD mendorong pengelolaan unit pelayanan lebih efektif dan 
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SKPD sebagai organisasi 
pelaksana (excecuting agency) tentunya harus menetapkan parameter sebagai alat ukur 
yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut memberikan nilai tambah. Melalui 
parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi 
sekaligus untuk membangun transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah 
yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus 
dikendalikan dan di evaluasi. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan 
visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. 

Analisis terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD 
dapat dilakukan melalui pendekatan analisis logis program (program logic analysis) atau 
dapat juga disebut model logika kinerja (performance logic model) yaitu, kerangka kerja 
keselarasan tahapan/kegiatan dan memberikan roadmap untuk pencapaian misi suatu 
program.  Aplikasi penyusunan kerangka logis struktur kebijakan di dalam RKPD akan 
menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi operasional terhadap kebijakan dan 
kinerja SKPD selama jangka pendek (satu tahun). Strategi operasional akan membantu 
SKPD dalam menjelaskan tujuan dari kebijakan daerah, dan kontribusinya dalam rantai 
pencapaian hasil kinerja berdasarkan setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan 
pembangunan yang memuat strategi yang merupakan kerangka kerja terdiri dari 
prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan pokok dan 
mewujudkan sasaran prioritas. 

Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan merupakan efek yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh pemerintah terkait program pembangunan yang mempengaruhi 
kondisi kehidupan masyarakat secara nyata. Semua bentuk keputusan politik dalam 
bentuk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan (RKPD) 
tentunya akan menentukan pengelolaan sumber daya daerah, pemanfaatan, dan 
biaya baik yang langsung maupun tidak langsung. Perlu dilakukan pengukuran 
terhadap efek nyata berupa pengujian output kebijakan pemerintah dengan standar 
tertentu. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk 
siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan 
informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kongnitif, afektif, 
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dan psikomotor siswa. Menurut Dye (1981) dan Anderson (1984), terdapat sejumlah 
dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni:

Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target 

Kelompok sasaran sebagai objek atau target penerima pelayanan SKPD harus 
dirumuskan secara jelas dalam Renja SKPD. Misalnya, masyarakat korban konflik, 
keluarga miskin, wirausaha kecil dan koperasi, kelompok anak-anak sekolah yang 
termarjinalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju dalam kebijakan 
pembangunan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran dijadikan fokus 
analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai 
efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan daerah yang 
akan diintegrasikan dalam Renja SKPD kemungkinan memiliki konsekuensi tertentu. 
Dengan demikian akan berimplikasi pada bentuk layanan dan program prioritas 
yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Misalnya berkaitan dengan program 
berskala nasional seperti PNPM Mandiri, Pemukiman, Raskin, BLM dan sebagainya. 
Misalnya implementasi program nasional akan berpengaruh terhadap pengembangan 
kegiatan ekonomi lokal, produktivitas, kemudahan akses masyarakat terhadap akses 
pendanaan, informasi pasar, jaringan usaha, kemudahan akses terhadap peningkatan 
kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kemudahan terhadap penyediaan hak-hak 
dasar masyarakat miskin, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat 
dari penyediaan fasilitas sosial, prasarana dan sarana, pendidikan, faktor lingkungan, 
perwakilan (hak) politik, dan kebutuhan lainnya.

Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau 
kelompok target

Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena sejumlah outcome  kebijakan 
publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Faktanya: dampak kebijakan 
penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program (Program Pengembangan 
Kecamatan, Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, CERD, P2KP, Program 
Pengembangan Prasarana Perdesaan, dan sebagainya), telah melibatkan secara 
langsung dan tidak langsung berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, 
aparat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, guru, penyuluh kesehatan, 
konsultan, kontraktor dan sebagainya.

Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan 
datang

Kajian kebijakan daerah yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD juga perlu dilihat 
kemungkinan dampaknya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah 
melalui beberapa program perbantuan baik dari nasional maupun propinsi. Biasanya 
program tersebut telah ditetapkan standar pelaksanaan yang harus diikuti oleh 
pelaksana di daerah khususnya SKPD. Kajian ini diharapkan menemukan formulasi 
yang memadai untuk mengakomodasikan dan mengintegrasikan kebijakan atau 
program tersebut dengan kondisi di daerah khususnya kesiapan kelembagaan, 
sumber daya dan manajemen. Hal ini akan menentukan bentuk dukungan yang dapat 
dilakukan SKPD sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dampak positif kebijakan 
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diharapkan dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahunan yang 
mampu meneguhkan harapan masyarakat dalam merespon gagasan peningkatan 
kualitas pelayanan dan tatalaksana kelembagaan daerah berdasarkan prinsip good 
governance.

Dampak terhadap Pembiayaan pembangunan 

Kajian Rancangan Awal RKPD dilakukan untuk menginventarisasi usulan atau 
kegiatan prioritas yang menjadi mandat SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya 
dengan mempertimbangkan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan. 
Setiap program atau kegiatan yang dirumuskan tentunya perlu dikaji lebih lanjut 
konsekuensi dalam pelaksanaannya agar secara efektif mencapai sasaran, tidak 
menimbulkan konflik dan pemborosan anggaran. Perlu dikaji rencana pembiayaan 
menyangkut komposisi biaya langsung dan tidak langsung serta konsekuensinya 
terhadap operasional SKPD. Biaya langsung dalam bentuk sumber dana dan 
penggunaannya dalam program. Sedangkan biaya tidak langsung kebijakan yang 
mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering 
tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian 
tidak dapat dikuantifikasi. Program yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak 
yang dengan keterlibatannya menghalangi melakukan kegiatan lain, misalnya 
anak dan anggota keluarga dari masyarakat miskin yang dulunya turut membantu 
kegiatan orang tua, harus berada di bangku sekolah untuk belajar pada jam tertentu. 
Hal ini berarti kesempatan membantu orang tuanya bekerja menjadi hilang atau 
berkurang. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan 
terhadap komunitas. Hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis 
kebijakan, misalnya di bidang pendidikan terlihat dari perubahan sikap dan perilaku 
masyarakat.

Kerangka Ekonomi Daerah

Tahap perumusan rancangan struktur kebijakan dimulai dengan identifikasi kondisi 
saat ini, yaitu permasalahan yang harus ditangani untuk perubahan (sosial/ekonomi/
politik/fisik) yang diinginkan dalam satu tahun ke depan berdasarkan kerangka 
ekonomi daerah. Kajian terhadap kerangka kebijakan ekonomi dimaksudkan untuk 
memahami keterkaitan antara rencana yang akan dirumuskan dalam program kerja 
SKPD dengan kemampuan keuangan daerah termasuk proses dimana pemerintah 
daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan 
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 
(pertumbuhan ekonomi). Kajian terhadap RKPD khususnya menyangkut kebijakan 
ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mengenal bagaimana daerah 
melakukan fokus penggunaan anggaran dan sumberdaya publik yang tersedia 
untuk memperbaiki sektor ekonomi dan pelayanan publik. Kerangka ekonomi 
daerah menggambarkan hasil evaluasi pada aspek ekonomi tahun sebelumnya 
dan perkiraan maju. Aspek kajian ekonomi mencakup:  (a) Indikator pertumbuhan 
ekonomi daerah; (b) Sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah 
yang diperlukan; (c) Belanja daerah dan pembiayaan daerah.



penyusunan
renja SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan171

Dalam mengamati atau mengukur perkembangan kegiatan ekonomi daerah dapat 
dilakukan melalui kecenderungan (trend) indikator ekonomi setiap tahunnya. Indikator 
dalam  mengukur perkembangan ekonomi sebagai berikut : 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku saat ini dengan •	
pada tahun lalu 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan harga berlaku pada saat ini •	
dengan sebelumnya dengan melihat pengaruh akibat  adanya resesi global yang 
berimbas pada ekonomi regional. 

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau produktivitas perkapita menunjukan •	
kemampuan yang nyata dari suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa 
yang diperoleh setiap penduduk. 

Konsumsi Pemerintah menyangkut analisis terhadap belanja langsung dan •	
tidak langsung Pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan sejauhmana 
berdampak terhadap efektivitas kinerja pelayanan.

Melalui analisis kerangka ekonomi diharapkan, Pertama, Renja SKPD mampu 
menopang pembangunan ekonomi daerah secara realistik dengan membangun 
struktur ekonomi yang lebih pro-rakyat dan mempertimbangkan hubungan 
antardaerah dengan kebijakan nasional beserta konsekuensi dari interaksi tersebut. 
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah 
dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasiona. Ketiga, Perangkat 
kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pendanaan 
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya administrasi, 
proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat 
daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian 
kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, asumsi kerangka 
ekonomi menjadi penting untuk menentukan apa yang dapat dilakukan SKPD, 
dengan menggunakan sumber daya pembangunan yang tersedia secara optimal 
untuk mencapai tujuan, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang 
tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek 
perencanaan. 
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B A B  8
Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD merupakan tindak lanjut dalam menetapkan perubahan 
perilaku yang diharapkan dan manfaat terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD serta 
penegasan terhadap tujuan pembangunan daerah. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan dan 

isu-isu penting penyelenggaraan SKPD menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam 
memformulasikan rumusan tujuan dan sasaran rencana jangka pendek. Penetapan tujuan dan sasaran Renja 
SKPD memberikan kerangka acuan logis bagi pemangku kepentingan yang terlibat untuk menentukan 
secara spesifik proses dari penerjemahan peran dan fungsi SKPD dalam peningkatan kinerja pelayanan yang 
diberikan. Tujuan dan sasaran penting untuk menentukan fokus dan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksinya. 
Tujuan disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan 
atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran merupakan subjek dan objek perubahan berdasarkan 
masalah dan kebutuhan yang dihadapi SKPD ke depan yang lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat. 

Penetapan tujuan dan sasaran Renja SKPD merupakan tahapan penting untuk memformulasikan bentuk 
dan tindak logis yang diperlukan berdasarkan hasil analisis masalah, kajian perkembangan pelaksanaan dan profil 
pelayanan 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. Tujuan dan 
sasaran Renja SKPD menjelasakan target capaian dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan jangka pendek 
SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai 
dari perencana terutama dalam menselaraskan dengan sifat pelayanan, gambaran pelayanan SKPD, serta isu-
isu kritis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Oleh karena itu, topik pembahasan diarahkan dalam rangka 
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memberikan pengalaman kepada peserta memahami konsep tujuan dan sasaran Renja SKPD serta memfasilitasi 
proses perumusannya sesuai dengan kaidah dan kinerja bidang pengembangan yang diharapkan.  

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.•	

Peserta memahami tahapan perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.•	

Peserta mampu merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.•	

Tahapan perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.•	

Praktek perumusan tujuan dan sasaran Renja 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 dan Sasaran Renja SKPD•	

Bahan Bacaan 8.1: Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja 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 Renja 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 Renja SKPD?•	

Mengapa SKPD perlu memiliki tujuan dan sasaran Renja SKPD?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja •	
SKPD?

Siapa saja yang berperan dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja  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 tentang 
perumusan tujuan dan sasaran renja SKPD, dimana peserta diberikan kesempatan untuk 
menjadi pembicara atau nara sumber, khususnya yang memiliki pengalaman sebagai perencana 
dalam merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD dalam 1 (satu) tahun ke depan untuk 
mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya yang disampaikan secara langsung dalam pleno.

Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja 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 proses atau tahapan 2. 
dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja  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 dan sasaran pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja •	
SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
tujuan dan sasaran Renja SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan tujuan dan sasaran •	
Renja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya?

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 
dan Sasaran Renja 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 Tujuan dan Sasaran Renja 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 terkait praktek belajar yang akan dilakukan dalam merumuskan 2. 
tujuan dan sasaran pelayanan tahunan SKPD. Berikan kesempatan kepada peserta untuk 
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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 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

Tujuan dan sasaran Renja SKPD diformulasikan berdasarkan hasil kajian gambaran pelayanan 
dan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD. Kegiatan ini dilakukan melalui forum diskusi 
terfokus (FGD) atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang 
bagaimana tujuan dan sasaran Renja SKPD dapat dirumuskan untuk kebutuhan pembangunan 
daerah selama 1 (satu) tahun rencana. Masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu 
yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang rumusan tujuan dan sasaran 
jangka pendek atau tahunan berdasarkan kajian dokumen perencanaan dan pemutakhiran data/
informasi pelaksanaan program dan target kinerja pelayanan SKPD. Fasilitator disarankan untuk 
mengarahkan proses belajar dengan menggali informasi dan dokumen kelembagaan masing-
masing (SKPD) termasuk gambaran pelayanan dan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan pada 
tahun sebelumnya untuk mengenal lebih dalam permasalahan yang dihadapi SKPD terkait 
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 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 
Renja SKPD

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

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

Pokok Bahasan    : Merumuskan Tujuan Pelayanan dalam Renja  SKPD.1. 
Merumuskan Sasaran Pelayanan dalam Renja SKPD.2. 

Sumber Belajar    : Hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD (terkait potensi, 1. 
Permasalahan, Peluang dan Tantangan).
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.2. 

Bahan dan Alat    : Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna.1. 
Infokus dan laptop.2. 
 

Waktu                     : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD perlu dipertimbangkan informasi 
dan data pendukung berkaitan hasil gambaran terhadap pelayanan SKPD, hasil 
evaluasi pelaksanaan pelayanan SKPD, serta isu-isu kritis penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini 
memberikan pengalaman belajar bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan 
tujuan dan sasaran Renja SKPD untuk menentukan bentuk program atau kegiatan 
yang selama satu tahun ke depan. Dimulai dengan melakukan pemutakhiran 
data dan dokumen rencana pembangunan, hasil perkembangan pelayanan 
serta permasalahan yang dihadapi, peserta melakukan kajian mendalam untuk 
memformulasikan isu-isu penting pelayanan SKPD dalam rumusan tujuan dan 
sasaran yang akan menjadi bagian dari dokumen Renja SKPD. Perumusan tujuan dan 
sasaran harus sesuai dengan kondisi nyata pelayanan, visi dan misi SKPD sehingga 
memudahkan dalam menentukan bentuk program kerja dan pola kegiatan yang 
akan dilaksanakan SKPD dalam 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan tujuan dan 
sasaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD menjadi bagian penting dari 
proses penyusunan Renja SKPD, dimana SKPD bersama pemangku kepentingan lain 
dapat menentukan secara spesifik perubahan dan sasaran pemanfaat langsung dari 
pelayanan yang diberikan.

Lembar Kerja

8.1



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 178

Langkah 1 : Merumuskan Tujuan Pelayanan dalam Renja SKPD

Setelah merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 1. 
SKPD, langkah selanjutnya SKPD memformulasikan tujuan pelayanan jangka 
pendek atau 1 (satu) tahun ke depan dengan mempertimbangkan hasil kajian 
terhadap potensi, permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan yang 
dihadapi organisasi. Dalam tahapan ini SKPD melakukan review terhadap 
keseluruhan kondisi pelayanan dan keberhasilan yang telah dicapai kemudian 
menentukan tujuan sebagai perubahan positif dan kinerja yang ingin dicapai.

Mereview pernyataan visi, misi, strategi dan program prioritas dalam Renstra 2. 
SKPD dengan mengidentifikasi hal-hal pokok yang perlu diterjemahkan secara 
spesifik dan terukur.

Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka pendek dalam Rancangan 3. 
Awal RKPD untuk dikaitkan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
SKPD; 

Mereview hasil perumusan isu-isu pokok penyelenggaraan tugas pokok dan 4. 
fungsi SKPD; 

Berdasarkan hasil review, rumuskanlah pernyataan tujuan dengan cara 5. 
mendeskripsikan secara operasional setiap isu-isu kritis pelayanan dalam satu 
atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi, keadaan dan perilaku yang 
sesuai agar permasalahan dapat diselesaikan dalam rencana tahunan (Renja) 
SKPD dengan kriteria rumusan tujuan sebagai berikut:

a. Dijabarkan lebih operasional dari masing-masing isu kritis penyelenggaraan 
tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan (setiap isu, dapat dicapai melalui 
beberapa tujuan).

b. Disusun dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan daerah.

c. Disusun dengan menterjemahkan isu-isu penting penyelenggaraan SKPD 
dengan tindakan atau perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek 
(satu tahun depan).

d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
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Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:6. 

Tabel: Kajian Isu-Isu Kritis dalam Perumusan Tujuan Pelayanan dalam Renja SKPD

Pernyataan Isu-Isu 
Penyelenggaraan 

Tupoksi SKPD

Pernyataan Tujuan 
dalam Rancangan 

Awal RKPD

Permasalahan 
SKPD

Resume 
Pokok-Pokok 

Gagasan

Pernyataan Tujuan 
Pelayanan SKPD

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

Keterangan:

Kolom (1)     : Tuliskan hasil perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kolom (2)     : Tuliskan pernyataan tujuan pelayanan dalam Rancangan Awal RKPD yang relevan dengan tugas pokok dan 
fungsi SKPD bersangkutan.

Kolom (3)     : Tuliskan permasalahan dan hambatan yang  dihadapi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Kolom (4)     : Tuliskan resume berupa pokok-pokok gagasan utama pelayanan

Kolom (5)     :      Tuliskan pernyataan tujuan berdasarkan gagasan pokok pelayanan yang akan dirumuskan dalam Renja SKPD 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengkaji kembali hasil rumusan 7. 
tujuan dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Langkah 2 : Merumuskan Sasaran Pelayanan dalam Renja SKPD

Berdasarkan hasil perumusan tujuan pelayanan dalam Renja SKPD, selanjutnya 1. 
dirumuskan sasaran pelayanan SKPD. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan 
dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, 
rasional, agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. 

Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka pendek (1 tahun) yang telah 2. 
dirumuskan.

Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal 3. 
RKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.4. 
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Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, 5. 
sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD.

Merumuskan pernyataan sasaran pelayanan SKPD dengan mendeskripsikan 6. 
setiap pernyataan tujuan yang menggambarkan perubahan yang hendak 
dicapai berdasarkan isu-isu urusan SKPD dan hasil kajian terhadap Rancangan 
Awal RKPD 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. Isu-isu pokok penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

c. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

d. Kelompok sasaran yang dilayani.

e. Informasi Gambaran pelayanan terkait indikator kinerja.

f. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan.

g. Masing-masing tujuan dapat dirumuskan dengan beberapa sasaran.

h. Menggunakan ciri indikator sasaran; Specific (spesifik), Measurable (dapat 
diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur; Achievable 
(dapat dicapai) Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara 
target sasaran dengan tujuan; Time Bound (batas waktu) dan continously 
improve (perbaikan berkelanjutan).

Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:7. 

Tabel: Kajian Tujuan dan Perumusan Sasaran Pelayanan dalam Renja SKPD 

Pernyataan 
Tujuan SKPD

Indikator
Kinerja

Kelompok
Sasaran

Pernyataan Sasaran 
Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4)
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Kolom (1)    : Tuliskan pernyataan tujuan pelayanan dalam Rancangan Awal SKPD

Kolom (2)    : Tuliskan indikator kinerja urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kolom (3)    : Tuliskan sasaran pemanfaat sesuai dengan tujuan dan target kinerja pelayanan SKPD

Kolom (4)    : Tuliskan pernyataan sasaran berdasarkan tujuan pelayanan SKPD yang akan 
dirumuskan dalam Renja SKPD.

Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi 8. 
serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
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Tujuan dan Sasaran Pelayanan 
dalam Renja SKPD

Pengertian

Tujuan dan sasaran Renja SKPD merupakan cara untuk memformulasikan bentuk dan 
kerangka intervensi yang dibutuhkan berdasarkan tugas pokok 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. 

Bagi perencana, kegiatan perumusan tujuan  dan sasaran akan  mengarahkan  pada  
tahapan  berikutnya,  yaitu  penentuan strategi pelaksanaan, program dan kegiatan prioritas. 
Dalam   terminologi  perencanaan  seringkali  dibedakan  antara  tujuan  (goals),  sasaran  
(objectives),  dan target. Tujuan  dan  sasaran  dalam  pengertian  umum  merupakan  
ekspresi  prioritas  dari  kegiatan perencanaan  yang dilakukan. Formulasinya  dilakukan  
pada tahap  awal  dari  siklus  perencanaan.

Beberapa  pengertian  tujuan  dalam  konteks  perencanaan  pembangunan daerah, 
yaitu:

Pernyataan  yang  memberikan  pedoman  nyata  tentang  tindakan  yang  diinginkan  •	
dari suatu kegiatan perencanaan  (Bendavid).

Suatu  artikulasi  dari  nilai-nilai  yang dirumuskan  dalam  kaitannya  dengan  issue  •	
dan persoalan  yang  diidentifikasikasi  terhadap  pencapaian  hasil  kebijakan  dan  
keputusan yang  ditentukan  (Dickey).

Suatu  pencapaian  yang diinginkan  dari  kegiatan  perencanaan,  yang  dinyatakan  •	
dalam istilah  yang  bersifat  kualitatif  (Dusseldorp).

Keinginan atau kehendak yang bersifat umum yang pencapaiannya  sangat di-•	
harapkan, bersifat jangka panjang dan belum tentu dapat dirumuskan dan program 
secara spesifik dan kuantitatif dalam rencana komprehensif. Tujuan lebih menunjuk-
kan apa yang  ingin dicapai, sehingga sasaran kebijakan dan perencanaan lebih  lanjut  
dapat  diarahkan  (Branch).

Sedangkan pengertian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Sasaran  merupakan pernyataan  tentang  kehendak  yang  teridentifikasi,  •	
dianalisis,  dan  diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal  
itu  dapat  dicapai dalam waktu  dan sumberdaya  yang  tersedia  (Branch).

Suatu  standar  yang digunakan untuk mengukur kemajuan  pencapaian  tujuan •	
dan bersifat  kuantitatif  dan  mempunyai  kerangka  waktu  berkenaan  dengan  
kinerja  target  (Bendavid).

Bahan Bacaan

8.1
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Suatu pernyataan spesifik yang menyatakan hasil yang dicapai, suatu kelompok •	
atau orang tertentu dalam kurun waktu pula (Dickey).

Suatu  keinginan  yang  diharapkan  untuk  dicapai merupakan  spesifikasi  dari  tujuan  •	
meskipun  tidak  selalu  harus  diungkapkan  secara  kuantitatif  (Disseldorp).

Karakteristik

Dalam merumuskan tujuan terdapat beberapa karakteritik yang perlu diperhatikan, 
diantaranya:

a. Tujuan merupakan suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkaitan dengan 
upaya pencapaian harapan dari  hasil  kebijakan  pembangunan,  yang  dapat  
menjadi pedoman  dalam  menentukan  tindakan  yang diperlukan.

b. Tujuan  bersifat  abstrak dan  umum (common sense),  karena berisi pernyataan 
tentang gagasan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

c. Tujuan  biasanya  berupa  pernyataan  tentang sesuatu  yang  ingin  dicapai  secara  
ideal  dalam  jangka  panjang,  menengah dan pendek.

d. Tujuan berisi arahan bagi pelaku pembangunan untuk memformulasikan 
kebijakan dan  tindakan.

e. Pencapaian tujuan biasanya dalam jangka panjang atau tidak  terbatas dan tingkat 
keberhasilannya  sulit  diukur.

f. Diwujudkan  sesuai  kebijakan  atau  rencana.

Contoh pernyataan tujuan:

“Pembangunan infrastruktur antarwilayah diarahkan  untuk  meningkatkan  
aksesibilitas daerah tertinggal dan khusus serta untuk meningkatan nilai ekonomi 
bagi masyarakat….”

“Pertumbuhan ekonomi  yang  dapat  memberikan  kesempatan  kerja bagi  
masyarakat miskin”

“Lingkungan  perkotaan  yang  sehat  secara  fisik  maupun  sosial”

“Peranserta  masyarakat  dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan”

“Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengentasan  kemiskinan”
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Demikian juga, perumusan sasaran memiliki beberapa karakteristik yang perlu 
diperhatikan, diantaranya:

a. Sasaran bersifat menjelaskan lokus objek dari harapan atau tujuan yang hendak 
dicapai. 

b. Sasaran umumnya bersifat kuantitaif yang menjelaskan besaran dari hasil kebijakan  
pembangunan.

c. Sasaran berupa pernyataan  tentang sesuatu  yang  ingin  dicapai  dalam  jangka  
pendek.

d. Tujuan berisi arahan bagi pelaku pembangunan untuk memformulasikan 
program dan  kegiatan yang diperlukan.

e. Sasaran tingkat keberhasilannya dapat diukur.

Contoh pernyataan sasaran:

“Pembangunan 5000 unit rumah untuk keluarga miskin”

“UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5000 pancari kerja selama satu 
tahun”

 “Pembangunan sarana pengolahan air bersih di lingkungan perusahaan daerah”

“Keterlibatan kelompok pemuda dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS”

“Tersedianya 1000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin di masing-masing 
kecamatan di kabupaten A melalui program PNPM Mandiri”

Manfaat

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu topik perencanaan yang 
menegaskan arah yang hendak dicapai dan hasil yang menjadi objek dari perubahan 
yang diharapkan dari upaya yang dilakukan oleh SKPD. Tujuan dan sasaran sebagai 
dasar pengembangan kebijakan dan program pembangunan sesuai tugas dan 
fungsi SKPD. Oleh Karena itu perlu dirumuskan secara rinci dalam Renja SKPD. yang 
yang praktis dan realistis karena dilakukan melalui analisis partisipatif serta terbuka 
melibatkan para pemangku kepentingan. Kegiatan perumusan tujuan dan sasaran 
memiliki beberapa manfaat sebagai berikut;

a. Membantu melihat hubungan yang jelas antara masalah, tugas dan fungsi SKPD 
dengan tujuan, sehingga memudahkan untuk menentukan alternatif strategi 
dan prioritas program.

b. Mengidentifikasi sasaran terkait dengan upaya pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan.
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c. Mengharmonisasikan para pemangku kepentingan terkait harapan dan 
pandangan yang berbeda, sehingga membutuhkan konsensus dari semua pihak 
yang terlibat.

d. Mendorong kerjasama tim dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat 
dalam proses penyusunan Renja SKPD.

e. Mendorong hasil penyusunan Renja SKPD sebagai produk teknokratis 
dengan tingkat objektivitas tinggi karena dilakukan secara partisipatif dengan 
memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari semua pihak.

Beberapa  kasus  secara  tegas  dapat  dibedakan   pula  target,  yang  pengertiannya  
lebih  menyangkut  pernyataan  kuantitatif  secara  lebih  akurat  tentang  sasaran  
terpilih  dan  pencapaiannya  biasanya  dalam jangka  waktu  yang  lebih  pendek. 
Meskipun  diantara  kedua  pengertian  tersebut  tercermin  adanya  perbedaan  
tingkat  keabstrakan atau  keterukuran  yang  menyangkut  pencapaian  dan  jangka  
waktu satu  sama  lain  tetap  berkaitan.

Model Perumusan Tujuan dan Sasaran

Memformulasikan rencana pembangunan merupakan pekerjaan yang tidak mudah, 
rumit, membutuhkan keterampilan, memakan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena 
itu, rencana pembangunan hendaknya dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran yang 
jelas untuk jangka panjang, menengah dan pendek. Proyeksi program yang masuk 
dalam daftar Renja SKPD bersifat jangka pendek (1 tahun) disarankan menggunakan 
metode yang sederhana dengan berpedoman pada hasil perencanaan RKPD atau 
Renstra SKPD. Karena formulasi program mempertimbangkan orientasi jangka 
pendek sebagai penjabaran secara operasinal dalam jangka tahunan, kemampuan 
pembiayaan, tenaga dan kerumitan yang dihadapi, maka perencanaan yang dibuat 
hendaknya menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah.

Tujuan  dan sasaran  dapat  dipandang  sebagai  konsep  hirarki  yang berkaitan  
dengan rumusan kebutuhan. Rumusan  kebutuhan  merupakan  pernyataan  tentang  
suatu  persyaratan  yang  belum dipenuhi,  yang  menunjukkan  adanya  perbedaan  
antara  apa  yang  diinginkan  dan apa  yang ada. Tujuan  pemecahan  masalah  adalah  
menghilangkan  kesenjangan  di antara  keduanya. Dalam  hal  ini  jelas, bahwa  tujuan 
sebagai apa  yang  diinginkan  merupakan  rumusan  mengenai   keadaan  akhir  dari  
penyelesaian  masalah. Rumusan  sasaran  dari  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan,  
setidak-tidaknya mengurangi jumlah  yang  dibutuhkan dan menyediakan  lebih  banyak  
dari  yang  ada.
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Gambar: Perumusan Tujuan dan Sasaran

Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran

Beberapa teknik dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD yang 
masing-masing  teknik  tersebut memiliki  kelebihan dan kekurangan menyangkut 
akurasi, waktu  dan biaya. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 
merumuskan tujuan dan sasaran dalam Renja SKPD.

Intuitive Judgment

Teknik  ini dilakukan untuk merumuskan tujuan atau sasaran berdasarkan intuisi. 
Biasanya hal ini lebih banyak bersifat subjektif dan muncul sebagai respon terhadap 
pengalaman  dalam memecahkan masalah sejenis. Perencana mencoba menentukan 
pokok-pokok gagasan penting yang akan dipertimbangkan sebagai masukan dalam 
merumuskan tujuan dan sasaran pada objek perencanaan. Hal ini membutuhkan 
keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga mampu menetapkan bentuk 
tujuan dan sasaran sesuai dengan masalah yang teridentifikasi. Teknik  ini  memiliki  
kelebihan,  karena  membutuhkan  waktu  dan  biaya  yang  sedikit,  lebih cepat 
jika dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, mudah  mengakomodasikan  
faktor-faktor  yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan, tidak  memerlukan  banyak  data,  
memungkinkan  bekerjanya  proses  politik. Kelemahan teknik ini membutuhkan  
keahlian khusus dalam bidang tertentu,  banyak  pertimbangan  bersifat  umum  
yang  membatasi  manfaat  dan  keandalannya,  sulit  diulang  karena  sifatnya  tidak  
eksplisit.

Checklist of Goals

Beberapa teknik checklist telah dikembangkan oleh para ahli seperti Dickey dan 
Broderik dengan mengidentifikasi beberapa atribut penting yang dapat dirumuskan 
sebagai alternatif tujuan. Teknik ini lebih didasarkan pada asumsi sejumlah pengujian 
terhadap berbagai pernyataan mengarahkan, sehingga perencana dapat membuat 
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resume objek analisis berdasarkan indikasi penilaian yang perlu dirumuskan sebagai 
tujuan dan sasaran dalam Renja SKPD. Terdapat sejumlah komponen telusur yang 
dapat digunakan dalam checklist, yaitu: manusia (dan kelompok), lingkungan alamiah, 
lingkungan binaan, dan kegiatan.

Checklist Plus Criteria

Teknik  ini  digunakan untuk menhubungkan antara tujuan  yang  telah  diidentifikasi  
dengan kriteria  yang  dikembangkan,  baik  dalam  hal  nilai yang diskrit  maupun  
interval  yang masih layak  diterima. Teknik ini digunakan untuk mengukur berdasarkan 
nilai patokan atau kriteria khusus. Disamping itu penggunaan teknik ini dapat 
melibatkan tenaga ahli atau pakar dalam proses pengambilan keputusan, sehingga 
permasalahan kepakaran dan representasi dapat  diatasi.  Dengan  teknik ini  proses  
dapat  diulang  kembali  dan  hipotesis dapat diuji, karena teknik ini mengikuti 
prosedur yang teridentifikasi dengan baik.

Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan pelayanan SKPD merupakan suatu teknik untuk mengkaji tujuan 
pelayanan berdasarkan visi dan misi SKPD yang diharapkan dicapai sebagai akibat 
dari pemecahan masalah yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat. Hasil dari 
analisis tujuan dituangkan dalam bentuk pohon tujuan (objectives tree) 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:

a. Memberikan kemungkinan bagi SKPD khususnya tim perencana bersama masyarakat 
untuk mengidentifikasi dan mengenal lebih dalam kegiatan utama yang akan 
diprioritas  untuk dilaksanakan dalam memecahkan masalah.

b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penentuan arah kebijakan SKPD melalui 
penentuan program atau kegiatan tahunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Membuka berbagai alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil identifikasi 
masalah.

d. Melihat hubungan antara tindakan yang akan dilakukan dengan hasil yang ingin 
dicapai.

e. Melihat keterkaitan satu program atau kegiatan dengan program lainnya termasuk 
hubungan sebab akibat.

f. Menentukan tujuan secara umum dari program pembangunan yang akan 
dilaksanakan.
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Langkah-langkah dalam 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 
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.

Penetapan Sasaran

Kajian terhadap sasaran pelayanan menggunakan teknik analisis yang mengkaji 
sasaran atau fokus hasil dari pelayanan sebagai akibat dari penetapan tujuan dan 
penyelesaian masalah yang dihadapi SKPD serta 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 kajian terhadap 
sasaran pelayanan SKPD diantaranya;

a. Memberikan gambaran kepada tim perencana SKPD bersama pemangku 
kepentingan lain untuk mengidentifikasi dan mengenal lebih dalam hasil atau 
target capaian yang akan diharapkan dari intervensi program terhadap masalah 
yang dihadapi.

b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penetapan arah kebijakan melalui 
penentuan sasaran program yang sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta 
kebutuhan masyarakat.
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c. Menetapkan kelompok sasaran dan hasil yang diharapkan berdasarkan tujuan 
yang telah ditetapkan.

d. Menjelaskan hubungan antara tindakan yang akan dilakukan dengan hasil yang 
akan dicapai.

e. Melihat keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diharapkan berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi SKPD.

f. Menentukan sasaran dari program pembangunan dan pelayanan SKPD yang 
akan dilaksanakan.

Dalam menetapkan sasaran pelayanan SKPD pada prinsipnya menindaklanjuti 
formulasi tujuan pelayanan dengan mengidentifikasi antara permasalahan dengan 
hasil akhir yang diharapkan. Sasaran pelayanan SKPD lebih mengarah pada formulasi 
pernyataan yang tertuang dalam pernyataan tujuan dalam bentuk rumusan positif. 
Langkah-langkah penetapan sasaran yaitu:

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 maka lakukan penyempurnaan.

Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.4. 

Merumuskan pernyataan sasaran dengan meninjau rancangan capaian indikator 5. 
secara terukur dari setiap sasaran. Sasaran diharapkan 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.

Buatlah dalam bentuk matrik analisis sasaran untuk mempermudah memahami 7. 
secara logis keterkaitan antara sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dalam proses perumusan tujuan perencana menemukan struktur yang 
berbeda dengan masalah yang dihadapi SKPD. Disarankan untuk mengkaji 
ulang hubungan yang tidak logis antara masalah, tujuan dan sasaran yang telah 
dirumuskan. Mungkin saja kekurangan ditemukan dalam masalah, maka perlu 
dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil analisis tujuan atau sebaliknya dirubah 
sesuai dengan analisis masalah. Dalam beberapa kasus 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.
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Contoh:

Isu Pokok Pelayanan SKPD

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Tujuan

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial 
dan budaya. 

Sasaran

Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung 1. 
pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.

Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung 2. 
upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya 
rusak air.

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan 3. 
ketenagalistrikan di Jawa Barat.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman 4. 
(mencakup persampahan, air bersih, air limbah).

Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.5. 
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B A B   9
Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah dilakukan proses perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
SKPD, langkah selanjutnya melakukan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat. 
Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang memberikan ruang partisipasi 

masyarakat dalam mengusulkan program atau kegiatan melalui forum musyawarah di tingkat desa, kecamatan, 
kabupaten/kota dan provinsi. Dimana, setiap program yang akan dirumuskan dalam Renja SKPD benar-benar 
mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai usulan 
kegiatan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 

SKPD akan melakukan kajian terhadap berbagai usulan program dan kegiatan masyarakat yang selaras dengan 
tugas dan fungsi masing-masing unit kerja daerah. Oleh karena itu dalam perumusan program dan kegiatan SKPD 
tidak hanya merumuskan kebutuhan yang bersifat sektoral melalui proses teknokratis. Dimana, SKPD secara teknis 
diberi kewenangan untuk menetapkan usulan program dan kegiatan melalui kajian terhadap kondisi pelayanan 
sesuai arah kebjakan pembangunan daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih dari itu, SKPD 
secara komprehensif harus mempertimbangkan juga kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang muncul berdasarkan 
mekanisme musyawarah dengan mempelajari secara mendalam keterkaitannya dengan fungsi pelayanan SKPD. 

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah 
terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah dibangun secara partisipatif, hingga proses penetapan 
kebijakan pemerintah daerah. Kajian ini akan menentukan kebijakan yang diambil SKPD masing-masing terhadap 
rumusan program, kegiatan, kelompok sasaran, dan indikatif pendanaan di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. 
Disamping keterampilan teknis dalam melakukan kajian terhadap usulan masyarakat, diperlukan juga kapasitas 
SKPD dalam mengelola dinamika perencanaan dan memformulasikan rancangan program secara logis dengan 
berbagai indikator dan target capaian yang realistis dan terukur sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
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Topik ini memberikan pengalaman belajar bagi peserta untuk melakukan kajian terhadap usulan program 
dan kegiatan dari masyarakat yang akan diakomodir dalam Renja SKPD dengan mempertimbangkan arah kebijakan 
pembangunan daerah dan proses yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari •	
masyarakat.

Peserta memahami tahapan pengkajian terhadap usulan program dan kegiatan dari •	
masyarakat.

Peserta memiliki keterampilan dalam melakukan kajian terhadap usulan program dan •	
kegiatan dari masyarakat.

 Pokok Bahasan

Konsep dasar kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat.•	

Langkah-langkah pengkajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat.•	

Praktek kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.•	

Simulasi dan studi kasus.•	

Diskusi dan kerja kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 9.1 - 10.•	

Lembar Kerja 9.1: Kajian Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.•	
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Bahan Bacaan 9.1: Mengintegrasikan Usulan Masyarakat dalam  Renja SKPD (Beberapa •	
Catatan Hasil Studi Dampak P2SPP/PNPM Integrasi)

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Kajian terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

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 kajian terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat dalam kerangka 
penyusunan Renja 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 kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari •	
masyarakat?

Mengapa SKPD perlu melakukan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari •	
masyarakat?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kajian terhadap usulan •	
program dan kegiatan dari masyarakat?

Siapa saja yang terlibat dalam melakukan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari •	
masyarakat?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Jika tidak dapat menghadirkan nara sumber ahli (eksternal), berikan kesempatan kepada peserta 
sebagai nara sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang konsep dasar kajian 
terhadap usulan kegiatan dari masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam Renja SKPD. (Mintalah 
peserta untuk menyusun makalah diluar jam belajar yang telah disediakan). Fasilitator dapat menunjuk 
peserta lain menjadi moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Kegiatan 2: Langkah-Langkah Pengkajian terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari 
Masyarakat

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. 
kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat. 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 langkah-langkah 4. 
dalam melakukan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Sebagai 
panduan ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang langkah-langkah dalam melakukan kajian terhadap •	
usulan program dan kegiatan dari masyarakat?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan kajian •	
terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kajian terhadap •	
usulan program dan kegiatan dari masyarakat?

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: Langkah-Langkah Pengkajian terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Langkah-Langkah Kajian Usulan 
Program dan Kegiatan Masyarakat 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 Kajian Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

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 praktek2.  pengkajian terhadap usulan program dan kegiatan 
masyarakat. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasikan 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 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

Peserta diarahkan untuk memahami bahwa kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat 
merupakan bagian dari jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, 
terhadap program prioritas, kegiatan dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan 
tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Dalam proses pembahasan 
perlu diperhatikan, khusus untuk provinsi, kajian usulan program dan kegiatan di tingkat provinsi 
berbeda dengan tingkat kabupaten/kota. Fasilitator harus memastikan bahwa peserta dapat 
melakukan kajian sesuai pemangku kepentingan provinsi mencakup skala yang lebih besar dan 
ruang yang lebih luas, termasuk pemerintahan kabupaten/kota.

Usulan program dan kegiatan yang ditelaah dalam studi atau simulasi berasal dari usulan para 
pemangku kepentingan yang diperoleh dalam proses musrenbang dan pengamatan di lapangan 
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi profesional, 
perguruan tinggi maupun dari SKPD.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Kajian Usulan Program dan
Kegiatan dari Masyarakat

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

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

Pokok Bahasan    : Identifikasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.1. 
Merumuskan Indikator Kinerja SKPD.2. 
Analisis Resiko Sosial dan Pencegahan Konflik.3. 

Sumber Belajar    : Dokumen Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Desa. 1. 
Kecamatan dan Kabupaten.
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD.2. 

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

Waktu                     : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Tahapan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan penelaahan 
secara komprehensif untuk mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan 
masyarakat yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilakukan 
dengan mengumpulkan dokumen dan hasil kesepakatan dalam musrenbang di 
daerah (Kecamatan) yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan program, 
kegiatan dan indikatif pendanaan dalam Renja SKPD. Rumusan program dan 
kegiatan SKPD harus mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat dengan 
cara mengintegrasikan usulan tersebut ke dalam kebijakan dan program SKPD untuk 
satu tahun ke depan. Diharapkan kajian ini dapat mendorong sebuah perencanaan 
kompehensif dan aspiratif sehingga usulan masyarakat menjadi bagian dari Renja 
SKPD dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Kegiatan 
ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: (a) identifikasi usulan program dan kegiatan 
masyarakat, serta (b) analisis kelayakan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan 
fungsi SKPD.

Lembar Kerja

9.1
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Langkah 1 : Identifikasi Usulan Program dan Kegiatan 
Masyarakat

Pengumpulan informasi dan data berupa dokumen perencanaan yang telah 1. 
dilakukan pada setiap tahapan musrenbang yang mengindikasikan usulan 
masyarakat.

Inventarisasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.2. 

Identifikasikan usulan tersebut sesuai kewenangan provinsi atau kabupaten/3. 
kota, serta tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.4. 

Teliti kelengkapan informasi setiap usulan program dan kegiatan. Jika belum 5. 
lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, besaran 
volume kegiatan dan skala pelayanan.

Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan 6. 
untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD.

Rekapitulasi usulan masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:7. 

Tabel:  Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiaran Masyarakat 
Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Tahun …..

      Nama SKPD:  ……………          

No.
Program/Kegiatan
Usulan Masyarakat Lokasi Indikator 

Kinerja
Besaran
Volume

Skala
Pelayanan Catatan

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

2. 
  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan.
Kolom (2) Tuliskan nama program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbang.
Kolom (3) Tuliskan lokasi kegiatan yang direncanakan.

Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) Tuliskan besaran volume program/kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (6) Tuliskan skala pelayanan (kabupaten/kota, Provinsi, Pusat). 

Kolom (7) Tuliskan catatan penting atas program/kegiatan yang diusulkan.
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Langkah 2 : Analisis Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan 
dari Masyarakat dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat, langkah 1. 
selanjutnya menelaah kelayakan usulan dengan tugas pokok dan fungsi 
pelayanan SKPD.

Periksa kembali apakah usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan isu-2. 
isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD (provinsi/kabupaten/
kota).

Buat rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu 3. 
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:4. 

Tabel:  Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
serta Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun …..

      Nama SKPD:  ……………          

No.
Program/Kegiatan
Usulan Masyarakat Lokasi Indikator 

Kinerja
Besaran
Volume

Skala
Pelayanan

Isu-Isu Penting 
Pelayanan SKPD Catatan

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

3. 
 Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan.
Kolom (2) Tuliskan nama program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbang.

Kolom (3) Tuliskan lokasi kegiatan yang direncanakan.

Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan.
Kolom (5) Tuliskan besaran volume program/kegiatan untuk tahun rencana.
Kolom (6) Tuliskan skala pelayanan (kabupaten/kota, Provinsi, Pusat). 

Kolom (7) Tuliskan kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Kolom (8) Tuliskan catatan penting atas kelayakan program/kegiatan yang diusulkan masyarakat dengan tugas dan fungsi 
SKPD.
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Mengintegrasikan Usulan Masyarakat 
dalam  Renja SKPD

Beberapa Catatan Hasil Studi Dampak
 P2SPP/PNPM Integrasi2

Pada tahun 2007 dikembangkan Program Pengembangan Sistem Pembangunan 
Partisipatif (P2SPP) sebagai bentuk dukungan terhadap PNPM-Mandiri 
Perdesaan (MP). Berdasarkan PTO di tingkat Nasional, tujuan P2SPP adalah 

mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem 
pembangunan (reguler) dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politik dengan 
perencanaan partisipatif. P2SPP pertama kali diluncurkan di empat kabupaten pada 
bulan Mei 2006, dan saat ini berjalan di 28 Kabupaten. Ada dua kelompok kegiatan 
yang dilakukan di lokasi program. Pertama, kegiatan integrasi yang meliputi: 
Perencanaan Pembangunan Desa, Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa 
(Pemdes), Penyelarasan Perencanaan dan Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah 
(Pemda) dan DPRD. Kedua, kegiatan peningkatan kapasitas yang meliputi: Pelatihan 
KPMD, LPMD, BKAD, dan UPK, Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD, dan Pelatihan Setrawan 
Kecamatan dan Kabupaten. 

Studi ini bertujuan untuk memahami interaksi antara proses partisipasi di tingkat 
komunitas PNPM dengan proses perencanaan reguler. Lebih jauh, studi ini berusaha 
memahami apakah proses interaksi tersebut telah melahirkan prioritas program dan 
alokasi anggaran daerah yang lebih mendukung prioritas pembangunan komunitas dit 
di tingkat desa. Studi dilakukan di enam kabupaten lokasi program P2SPP yaitu: Boyolali, 
Batanghari, Ngada, Tapin, Sumedang dan Gunung Kidul (2010). Enam kabupaten dipilih 
berdasarkan alasan bahwa ke enam lokasi studi tersebut merupakan kabupaten dengan 
kategori sangat baik dan baik dalam melaksanakan PNPM-P2SPP berdasarkan pada 
penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi

Berdasarkan hasil studi ini dapat diidentifikasi beberapa masalah dan tantangan 
P2SPP di tingkat kabupaten diantaranya:

a. Mutasi PNS (termasuk setrawan kabupaten dan kecamatan). Di hampir seluruh 
lokasi studi, proses rotasi pejabat dan staf penting pemerintah daerah terjadi 
sebagai tindak lanjut dari proses pemilihan kepala daerah. Rotasi pejabat dan 
staf tidak selalu terjadi secara vertikal, melainkan juga secara horizontal. Hal 
Ini berarti pejabat baru belum memahami dengan tepat posisi baru yang 

2  Tulisan ini disarikan dari laporan hasil Studi Dampak P2SPP/PNPM Integrasi di Enam 
Kabupaten Sumedang, Boyolali, Gunung Kidul, Ngada, Tapin, dan Batanghari oleh Suhirman 
dan  Rianingsih Djohani (Februari-Mei, 2011)

Bahan Bacaan 

9.1
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diembannya, padahal harus segera mengeluarkan atau melaksanakan kebijakan. 
Situasi ini seringkali juga menyebabkan investasi P2SPP untuk meningkatkan 
kapasitas dari pejabat/staf pemerintah daerah hilang, karena pejabat/staf yang 
dilatih justru ditempatkan di jabatan yang sama sekali berbeda dan tidak ada 
kaitannya dengan jabatan dan pelatihan sebelumnya.

b. Kapasitas  dan pelibatan Seksi Perencanaan di SKPD  tentang perencanaan 
partisipatif rendah, hal ini memperkuat resistensi SKPD terhadap perencanaan 
hasil musrenbang. Dimana, Seksi Perencanaan SKPD memiliki otoritas untuk 
menyusun program skala dinas. 

c. Penyelenggaraan penguatan kapasitas menjadi program yang melekat dalam 
program P2SPP. Dengan kata lain program penguatan kapasitas akan berakhir 
ketika P2SPP berakhir. Karena itu tantangan ke depan bagaimana menjadikan 
program penguatan kapasitas aparatur melekat pada organisasi pemerintah 
daerah.

d. Umumnya posisi TAPD dan Banggar DPRD sangat kuat dalam menentukan 
alokasi anggaran. Sebagai akibatnya alokasi lebih ditetapkan oleh proses 
negosiasi politik ketimbang mempertimbangkan prioritas pembangunan yang 
bersifat teknokratis dan berasal dari masyarakat.

Selain persoalan yang bersifat teknis dan kelembagaan di tingkat lokal, program 
P2SPP juga menghadapi tantangan yang bersifat makro, yaitu:

a. Faktor yang berdampak langsung pada alokasi anggaran berupa diskresi keuangan 
daerah untuk belanja pembangunan. Penyempurnaan prosedur perencanaan/
penganggaran tanpa upaya untuk memperbesar diskresi anggaran daerah, 
tampaknya akan mendapatkan masalah yang serius. Contohnya, dengan adanya 
kenaikan gaji pada tahun 2010, maka terjadi kemerosotan belanja program 
berdasarkan kebutuhan daerah dan sebagai akibatnya belanja SKPD dan jumlah 
ADD cenderung menurun di Pulau Jawa. Di Boyolali, ADD sebelumnya adalah 
60jt/desa dan saat ini menjadi 28 jt/desa, dan PIK di Kabupaten Sumedang yang 
diproyeksikan 25 milyar, hanya dapat dialokasikan 15 milyar.

b. Meskipun kebijakan desentralisasi politik belum diikuti dengan kebijakan 
desentralisasi administrasi dan keuangan di Indonesia. Hal Ini terbukti masih 
dibahasnya dua RUU yang berkaitan dengan desentralisasi administrasi 
pemerintahan (sebagai revisi UU 32/2004) dan RUU Desa. Dari pandangan yang 
ada, untuk mengatasi kendala pembangunan di tingkat kabupaten karena 
kapasitas fiskal yang terbatas, tampak di satu sisi ada aspirasi untuk memperkuat 
desa dengan memberikan langsung transfer ADD dari pusat dan di sisi lain 
ada kekuatan yang menginginkan peran provinsi lebih kuat melalui program 
dekonsentrasi termasuk program yang berbasis pada kebutuhan komunitas. 
Desain kebijakan desentralisasi ini tentu saja akan berdampak pada kelembagaan 
yang efektif dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan 
komunitas di tingkat pemerintahan formal.



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 202

Pengintegrasian Prioritas Desa dengan Perencanaan     
Program SKPD

Selain musrenbang atau forum SKPD tidak ada mekanisme terlembaga untuk 
dialog komunitas desa dengan SKPD meskipun dialog tersebut telah dilakukan 
dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD serta dialog SKPD dengan perempuan 
atau kelompok miskin yang dianjurkan dalam sebuah kerangka hukum. Setrawan 
kabupaten tidak berhasil menjembatani prioritas komunitas dengan SKPD. Hal ini 
disebabkan karena posisi mereka yang relatif rendah dalam struktur organisasi SKPD 
dan sifatnya temporer.

Selain hubungan antara komunitas dengan SKPD, adopsi proposal komunitas 
juga sangat dipengaruhi oleh peran TAPD dan Banggar DPRD. Proposal komunitas 
yang dibahas dalam mekanisme musrenbang dan Forum SKPD tidak memiliki arti 
ketika peran TAPD dan Banggar DPRD dalam alokasi anggaran sangat besar. Dalam hal 
ini, TAPD dan Banggar DPRD memiliki pertimbangan dan saluran sendiri dalam alokasi 
anggaran, yang seringkali tertutup dan tidak selalu merujuk pada hasil musrenbang. 

Dialog komunitas dengan DPRD yang difasilitasi oleh program, memiliki 
pengaruh yang beragam. Tetapi umumnya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap 
komitmen DPRD untuk alokasi anggaran yang sesuai dengan aspirasi komunitas. Hal 
ini disebabkan DPRD lebih memanfaatkan mekanisme yang ada pada mereka untuk 
menjaring aspirasi yaitu pemanfaatan waktu reses, kunjungan kerja, dan dialog dalam 
komisi/fraksi. Meskipun dampaknya relatif kecil dalam alokasi anggaran, tetapi dialog 
DPRD dengan komunitas telah membuka komunikasi yang dapat dikembangkan 
untuk advokasi kebijakan yang lebih luas oleh komunitas.

Pengintegrasian Prioritas Komunitas dengan Perencanaan 
Program SKPD dan Bappeda

Dalam konteks strategi P2SPP, pengintegrasian prioritas komunitas dengan 
perencanaan SKPD dan Bappeda dijembatani oleh setrawan kabupaten.  Dari 
sisi komunitas, fungsi utama setrawan kabupaten untuk meyakinkan agar SKPD 
mengakomodasi prioritas program komunitas, atau bentuk dukungan SKPD 
terhadap program yang didanai oleh PNPM-MP/P2SPP. Dalam praktek, di hampir 
semua kabupaten fungsi ini tidak berjalan. Hal ini sebabkan beberapa alasan:

1. Persepsi setrawan kabupaten terhadap tugasnya. Hampir semua setrawan 
yang diwawancara menganggap bahwa fungsi utama mereka memberikan 
pertimbangan mengenai alokasi proyek atau program yang akan didanai oleh 
BLM-P2SPP kepada BPMPD. Pandangan yang lebih ekstrim, setrawan Kabupaten 
Batanghari menganggap bahwa P2SPP adalah BLM yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh pegawai negeri yang ditunjuk yaitu para setrawan. Karena itu 
kegiatan mereka fokus pada penetapan prioritas, alokasi dan pendampingan BLM 
yang didanai oleh P2SPP. Dengan cara pandang ini, maka seluruh setrawan di 
Kabupaten Batanghari adalah pegawai negeri yang berasal dari BPMPD. Sebagai 
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konsekwensinya, meskipun proses pendampingan BLM PNPM-MP dan P2SPP 
menjadi lebih solid, tetapi hubungan P2SPP dengan SKPD menjadi terputus.

2. Posisi setrawan dalam struktur organisasi pemerintahan. Umumnya setrawan 
yang berasal dari SKPD/Bappeda adalah staf junior yang dipilih secara acak–atau 
karena dianggap staf yang lebih rajin atau tidak terlalu sibuk dibandingkan yang 
lain. Hal ini menyebabkan kalaupun setrawan kabupaten memberikan input 
kepada  SKPD, input ini dianggap hanya masukan yang dapat dengan mudah 
diabaikan.

3. Jabatan dan penggantian setrawan. Setrawan ditetapkan dengan SK Bupati yang 
berlaku untuk 1 (satu) tahun. Seringkali posisi setrawan berganti tiap tahun sesuai 
dengan SK Bupati, atau setrawan yang telah ada akan menunggu SK Bupati baru 
sebelum bertugas. Pergantian setrawan ini menyebabkan kegiatan dari setrawan 
tidak berkelanjutan. Di Kabupaten Boyolali, misalnya sampai bulan April tahun 
2011 SK Bupati mengenai setrawan untuk tahun 2011 belum keluar. Hal ini 
menyebabkan setrawan lama tahun 2010 sudah tidak bertugas lagi, sementara 
setrawan yang baru belum ada.

Dengan kendala sebagaimana dikemukakan di atas, dalam praktek fungsi setrawan 
yang paling kongkrit adalah membantu BPMPD dan Faskab dalam menyeleksi 
program dan kegiatan yang akan didanai oleh P2SPP. Selain itu Setrawan juga 
mengkomunikasikan kepada SKPD dukungan yang harus diberikan oleh SKPD 
terhadap program yang akan didanai oleh PNPM-MP dan P2SPP. Misalnya, jika BLM 
PNPM-MP/P2SPP mengalokasikan untuk membangun gedung pendidikan untuk 
usia dini (PAUD) maka SKPD pendidikan perlu mendukung dalam bentuk pendanaan 
operasional pendidikan di PAUD tersebut. Atau jika BLM-P2SPP telah menetapkan 
untuk membangun jembatan lintas kecamatan yang ini berarti urusan SKPD, maka 
SKPD PU tidak perlu lagi merancang program untuk membangun jembatan. Hal 
ini tentu saja dapat ditempuh dengan cara lain tanpa peran seorang setrawan. 
Di Kabupaten Sumedang, BPMPD dan Bappeda mengundang SKPD-SKPD yang 
terkait dengan usulan masyarakat dalam membahas program BLM P2SPP. Dalam 
pembahasan, BPMPD, FasKab P2SPP dan Bappeda menetapkan program yang 
akan dibiayai BLM-P2SPP setelah mendapatkan input langsung dari SKPD termasuk 
dukungan yang dapat dilakukan oleh SKPD sebagai suplemen dari program BLM-
P2SPP.  

Dalam konteks perencanaan reguler, upaya menselaraskan prioritas program 
komunitas dengan SKPD dilakukan di forum SKPD atau gabungan Forum SKPD. Seperti 
dikemukakan di atas, proses dialog dan negosiasi terjadi terutama di Kabupaten yang 
menerapkan sistem PIK (kabupaten Sumedang dan Gunung Kidul). Di Kabupaten yang 
tidak menerapkan PIK, strategi ini nampaknya tidak berhasil. Mekanisme lainnya adalah 
di forum dialog SKPD dengan kelompok sasaran program, misalnya kelompok tani di luar 
mekanisme musrenbang. Meskipun secara normatif SKPD diwajibkan menyelenggaran 
konsultasi publik dalam menyusun renstra dan renja, di seluruh kabupaten tidak ada 
mekanisme terlembaga mengenai dialog komunitas dengan SKPD. Dalam praktek 
perencanaan, SKPD menetapkan prioritas program/kegiatan berdasarkan pada capaian 
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yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Menurut mereka capaian yang 
telah ditetapkan oleh kedua dokumen ini lebih mengikat, ketimbang aspirasi yang berasal 
dari komunitas. Dari sisi dinas bukan berarti proposal program dari masyarakat sama sekali 
tidak berguna. Setidaknya ada dua kegunaan proposal dari masyarakat yaitu: (1) menutupi 
kelemahaman dalam memahami situasi terkini karena survey tidak selalu dapat dilakukan 
dan (2) seringkali program dari dinas masih bersifat umum, usulan masyarakat dapat 
memberikan input mengenai dimana satu kegiatan itu sebaiknya dilaksanakan sesuai 
dengan prioritas lokasi.

Dialog dengan DPRD untuk mempengaruhi                           
Alokasi Anggaran dan Kebijakan

Salah satu isu penting P2SPP adalah meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas 
anggota DPRD terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan alokasi 
anggaran dan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok miskin. Meningkatkan 
akuntabilitas dan responsibilitas anggota DPRD, program P2SPP mencoba 
menghubungkan masyarakat dengan DPRD dalam satu forum dialog. Dari 6 (enam) 
lokasi studi, hanya tiga kabupaten yang menyelenggarakan forum dialog ini dengan 
nama yang berbeda, yaitu lokakarya (Kabupaten Ngada dan Boyolali) dan rapat dengar 
pendapat (Kabupaten Sumedang). Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tapin, tidak 
menyelenggarakan forum dialog komunitas dengan DPRD untuk advokasi kebijakan 
dengan alasan forum tersebut terlalu ‘jauh’ dan bersifat politis sehingga di luar 
kewenangan FasKab dan PJOK untuk menyelenggarakan forum tersebut. Pelaksana 
program P2SPP di Kabupaten Batanghari dan Tapin lebih memilih untuk fokus pada 
pendampingan dana BLM PNPM-MP dan P2SPP. Sedangkan kabupaten Gunung Kidul, 
belum menyelenggarakan kegiatan lokakarya karena masih baru dan sedang mencari 
format yang tepat untuk penyelenggaraan forum tersebut.

Dampak konkrit dari dialog DPRD dan komunitas terutama adalah komitmen DPRD 
untuk mengalokasikan DDUB demi keberlanjutan PNPM-MP dan P2SPP komitmen yang 
sebenarnya telah ditetapkan dalam aturan jika daerah ingin mendapatkan program 
PNPM. Dampak lainnya, terutama di Kabupaten Ngada, DPRD mendapatkan input 
mengenai prioritas komunitas, dan bersedia memperjuangkan prioritas komunitas dalam 
forum pembahasan antara SKPD dengan Tim Banggar DPRD. Sedangkan di kabupaten 
Sumedang, dialog yang terlembaga antara DPRD dan perwakilan komunitas (Forum 
Delegasi Musrenbang) untuk pembahasan anggaran sudah terjadi sejak tahun 2008 
dengan berlandaskan pada Perda No. 1/2007. Dialog antara DPRD (terutama anggota 
Banggar DPRD) dengan Forum Delegasi Musrenbang dilakukan di gedung DPRD untuk 
membahas prioritas alokasi anggaran terutama untuk anggaran yang diusulkan oleh 
komunitas dalam forum musrenbang kecamatan dan SKPD.

Dampak yang tidak langsung dengan adanya komunikasi antara perwakilan 
komunitas yang hadir dalam diskusi–terutama BKAD dengan anggota DPRD. Komunikasi 
ini merupakan modal awal bagi komunitas untuk mendiskusikan dan menyampaikan 
aspirasi untuk isu yang lain. Komunikasi antara perwakilan komunitas BKAD dari seluruh 
kecamatan dengan DPRD menjadi penting dalam mendukung advokasi kebijakan 
di tingkat lokal. Di Kabupaten Ngada, BPMPD bekerja sama dengan jaringan BKAD 
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merancang raperda tentang Pemberian Kewenangan ke Desa dan Sistem Pembangunan 
Partisipatif Daerah. Raperda ini didiskusikan secara intensif dengan SKPD terkait dan DPRD. 
Melalui proses yang panjang, akhirnya kedua raperda tersebut disahkan menjadi Perda 
No. 12/2010 dan Perda No. 13/2010. Perda No. 12/2010 adalah Perda tentang Pemberian 
Kewenangan kepada Desa, termasuk pemberian kewenangan untuk melaksanakan BLM 
yang berasal dari APBD Kabupaten manakala program tersebut berskala desa dan mampu 
dilakukan oleh pemerintahan/masyarakat desa. Sedangkan, Perda 13/2010 merupakan 
peraturan tentang Sistem Pembangunan Partisipatif Daerah yang di dalamnya mencakup 
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi pembangunan secara partisipatif. 
Kedua perda ini memberikan landasan yang kokoh bagi penguatan partisipasi komunitas 
dalam pembangunan.

Kerangka Regulasi Kecamatan sebagai Unit Kerja SKPD

Kerangka  regulagi mengenai kecamatan, telah menempatkan kecamatan sebagai 
SKPD yang memiliki lingkup tugas yang luas sekaligus juga tidak jelas. Hal ini, merupakan 
peluang bagi P2SPP untuk mendefinsikasn peran kecamatan secara kongkrit dalam 
konteks hubungan kecamatan dengan community driven development. Untuk dapat 
menjalankan fungsi supervisi terhadap desa, sekaligus sebagai unit pelayanan untuk 
meningkatkan kualitas dan mendorong pembangunan berdasarkan pada kebutuhan 
komunitas maka camat perlu membentuk kelompok tugas di tingkat kecamatan 
yang terdiri atas FK, (FDM, untuk Sumedang), Setrawan/Kasi PMD, BKAD, TPM dan 
CBO yang berfungsi untuk:

a. Menjabarkan RPJMD ke dalam rencana pembangunan di tingkat kecamatan 
yang menjadi rujukan desa dalam menyusun RPJMDes/RKPDes/APBDes.

b. Menjadi forum pendamping penguatan desa dalam hal perencanaan dan 
penganggaran partisipatif.

c. Melakukan verifikasi usulan musrenbang untuk dana PIK (jika konsep PIK diadopsi 
oleh kabupaten).

d. Pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa–melalui ADD.

e. Bekerja sama dengan BPMPD mendeliver pelatihan penguatan untuk desa.

Rekomendasi Berkaitan dengan Penyaluran Prioritas 
Komunitas Kepada SKPD

Sebagaimana dikemukakan dalam rekomendasi sebelumnya, jika PIK tidak diadosi 
oleh kabupaten, maka program P2SPP perlu mencari alternatif lain untuk komunikasi 
antara prioritas komunitas dengan SKPD. Salah satu wahana yang dimungkinkan oleh 
regulasi adalah UPTD-SKPD langsung berdialog dengan komunitas/desa sebagai 
mekanisme konsultasi dan akuntabilitas publik. Proses ini dilakukan dalam konteks 
penyusunan Renstra dan Renja SKPD tanpa memperhatikan jadwal musrenbang 
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yang rigid, sehingga diskusi bisa lebih berkualitas. Proses ini dapat difasilitasi oleh 
BKAD, karena program dan kegiatan SKPD pada karakternya bersifat lintas desa, lintas 
kecamatan bahkan lintas kabupaten. Dengan demikian BKAD juga dapat difungsikan 
menjadi penghubung SKPD dengan kelompok fungsional seperti gabungan 
kelompok tani, serikat perempuan untuk mendiskusikan prioritas komunitas di satu 
sisi dan target pencapaian kinerja dinas di sisi lain.  Mekanisme ini akan lebih efektif, 
karena prioritas komunitas yang disetujui dapat langsung diadopsi oleh SKPD dalam 
dokumen rencana strategis dan rencana kerja mereka. Prioritas program juga akan 
lebih berkualitas, karena disamping sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga layak 
secara teknis dan administrasi karena didiskusikan langsung dengan pihak yang 
berkompeten (SKPD). 



perumusan program dan 
kegiatan dalam Renja SKPD
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B A B  10
Perumusan Program dan Kegiatan dalam Renja SKPD

Dari keseluruhan tahapan teknis dalam penyusunan Renja SKPD fokus utamanya pada kegiatan 
perumusan program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam RKPD. Kegiatan ini sebagai muara 
dari proses analisis yang dilakukan terhadap kebijakan daerah dan kebutuhan penyenggaraan tugas 

pokok dan fungsi SKPD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini setiap SKPD 
akan mengusulkan beberapa program atau kegiatan dengan pagu indikatif pendanaan yang akan menjadi 
acuan dalam penetapan rencana kegiatan tahunan daerah dengan kemampuan pendanaan daerah. Tahap ini 
sangat krusial karena akan menjadi tolak ukur capaian kinerja dan dampaknya terhadap penyelesaian masalah 
yang dihadapi. Kerapkali program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD seringkali tidak efektif mencapai 
sasaran, parsial, terjadi pemborosan, penyimpangan, dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Jika hal ini 
dibiarkan akan memicu konflik dan kerentanan sosial karena itu dalam merumuskan program dan kegiatan 
prioritas harus mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan dan isu-isu penting pelayanan di daerah serta 
dilakukan secara terpadu. 

Perumusan program dan kegiatan merupakan usulan yang diajukan SKPD sesuai tingkat urgensi dan 
kepentingannya dalam mencapai sasaran pembangunan tahunan yang akan direncanakan. Pada tahapan ini, 
pembahasan setiap usulan yang diterima dari pemangku kepentingan masih dalam bentuk rekapitulasi indikasi 
program atau kegiatan yang akan disepakati dan ditetapkan dalam forum musrenbang dan forum SKPD. Secara 
metodologi kegiatan ini membantu perencana dalam melakukan penyesuaian hal-hal yang telah diidentifikasi 
dalam bentuk kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil kajian terhadap arahan prioritas pembangunan 
daerah menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan 
provinsi bagi kabupaten/kota.

Topik ini memberikan pengalaman belajar dalam melakukan perumusan program dan kegiatan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi pelayanan yang akan ditetapkan dalam Renja SKPD. Peserta akan mempelajari bagaimana 
keterkaitan antara kebutuhan masyarakat dan isu-isu pokok penyelenggaraan SKPD dengan program dan kegiatan 
yang akan dirumuskan dalam Renja SKPD. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya, SKPD akan 
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menyusun prioritas usulan yang akan dimasukkan dalam Renja SKPD sesuai dengan arahan dalam rancangan awal 
RKPD untuk masing-masing tugas dan fungsi. 

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Peserta memahami langkah-langkah perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Peserta memiliki keterampilan dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Renja •	
SKPD.

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Langkah-langkah perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Praktek perumusan program dan kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Program Framework Analysis.•	

Simulasi dan studi dokumen perencanaan.•	

Diskusi dan kerja kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 10.1 - 10.•	

Lembar Kerja 10.1: Perumusan Program dan Kegiatan dalam Renja SKPD.•	

Bahan Bacaan 10.1: Beberapa Indikator Pembangunan dalam Penyusunan Renja SKPD.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Prioritas Program dan Kegiatan Renja 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 program dan kegiatan dalam penyusunan Renja 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 prioritas program dan kegiatan dalam Renja •	
SKPD?

Mengapa SKPD perlu melakukan perumusan prioritas program dan kegiatan dalam Renja •	
SKPD?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perumusan prioritas •	
program dan kegiatan dalam Renja SKPD?

Siapa saja yang dapat dilibatkan dalam melakukan perumusan prioritas program dan •	
kegiatan dalam Renja SKPD?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian, buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Jika tidak dapat menghadirkan nara sumber ahli (eksternal), berikan kesempatan kepada peserta 
sebagai nara sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung konsep 
perumusan program dan kegiatan Renja SKPD. (Mintalah peserta untuk menyusun makalah diluar 
jam belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur informasi melalui internet atau 
bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat menunjuk peserta lain menjadi moderator yang mampu 
mengatur jalannya proses diskusi.
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Kegiatan 2: Langkah-Langkah Perumusan Prioritas Program dan Kegiatan Renja SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan kegiatan belajar sebelum-nya.

Lakukan curah pendapat dan pengalaman peserta dalam tahapan perumusan prioritas 2. 
program dan kegiatan Renja 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 langkah-langkah 4. 
dalam melakukan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Sebagai 
panduan ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang langkah-langkah dalam merumuskan prioritas program •	
dan kegiatan Renja SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
prioritas program dan kegiatan Renja SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perumusan •	
prioritas program dan kegiatan Renja 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: Langkah-Langkah Perumusan Program dan Kegiatan Renja SKPD

Langkah-Langkah Perumusan 
Program dan Kegiatan Renja 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 prioritas Program dan Kegiatan Renja SKPD

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

Lakukan penjelasan singkat tentang praktek pengkajian terhadap usulan program dan kegiatan 2. 
masyarakat. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasikan 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. 

Catatan Penting

Proses pembelajaran mengarahkan peserta untuk memahami konsep tentang rumusan prioritas 
program dan kegiatan serta memberikan keterampilan bagimana merumuskannya dalam 
kerangka penyusunan Renja SKPD sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Beberapa 
keterampilan yang perlu digali dari peserta mencakup kemampuan menentukan bentuk program 
dan kegiatan tahunan berdasarkan usulan masyarakat dan hasil kajian kebutuhan pelayanan 
sesuai tugas dan fungsinya yang telah dilakukan di setiap unit kerja. Fasilitator dapat memberikan 
bahan bacaan penunjang berupa hasil studi, laporan kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, dan 
catatan hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait format dan jenis usulan program 
atau kegiatan. 

Prioritas program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja SKPD merupakan hasil 
dari rekapitulasi usulan dari masyarakat dalam musrenbang dan analisis capaian program tahun 
sebelumnya dengan melihat laporan hasil kajian yang telah dilakukan. Disamping itu beberapa 
masukan dan pengamatan di lapangan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi profesional, 
perguruan tinggi dan pihak lainnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Perumusan Program 
dan Kegiatan dalam Renja SKPD

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

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

Pokok Bahasan    : Identifikasi Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahunan.1. 
Menetapkan Program/Kegiatan dan Prakiraan Maju.2. 
Menetapkan Pagu Indikatif Pendanaan.3. 

Sumber Belajar    : Hasil Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Tugas dan 1. 
Fungsi SKPD.
Dokumen Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Desa, 2. 
Kecamatan dan Kabupaten.
Dokumen Rancangan RKPD.3. 

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

Waktu                     : 3 x 40 menit

Petunjuk Umum

Tahapan perumusan program dan kegiatan SKPD merupakan identifikasi dan 
penetapan usulan kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansi dengan 
kebutuhan peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. Kegiatan ini 
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai usulan masyarakat dan analisis 
kebutuhan penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD yang telah dilakukan kemudian 
diformulasikan dalam bentuk program atau kegiatan prioritas untuk 1 (satu) tahun 
ke depan. Rumusan program dan kegiatan prioritas harus mencerminkan tingkat 
urgensinya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta keberpihakan 
terhadap masyarakat (khususnya kelompok rentan). Hal ini dilakukan dengan 
mengidentifikasi dan mengintegrasikan antara kebutuhan pembangunan dengan 
seluruh usulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Pada tahap ini perencana 
dapat mendorong sebuah rencana program yang realistis dan efektif memecahkan 
masalah yang dihadapi daerah terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 
Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: (a) identifikasi kebutuhan program dan 
kegiatan tahunan; (b) menetapkan program/kegiatan dan prakiraan maju; serta (c) 
menetapkan pagu indikatif pendanaan.

Lembar Kerja

10.1
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Langkah 1: Identifikasi Kebutuhan Program dan Kegiatan 
Tahunan

Pengumpulan informasi dan data berupa hasil kajian terhadap usulan program 1. 
dan kegiatan dari masyarakat.

Kaji kembali usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik 2. 
yang digagas (diindikasikan) secara partisipatif, teknokratis maupun aspiratif.

Inventarisasi usulan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan dalam 3. 
Renstra SKPD dan rancangan awal RKPD.

Inventarisasi usulan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan dalam 4. 
rancangan awal RKPD yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Inventarisasi usulan program dan kegiatan indikatif yang telah diusulkan 5. 
masyarakat yang diputuskan dalam forum Musrenbang dan relevan dengan 
tugas dan fungsi SKPD.

Identifikasikan usulan tersebut sesuai kewenangan provinsi atau kabupaten/6. 
kota, serta tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.7. 

Rekapitulasi keseluruhan usulan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 8. 
sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Indikasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun….

   Nama SKPD …….

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan

Indikasi Usulan Program dan 
Kegiatan Tahun… Skala

Kewenangan
Sumber 

Dana Catatan
Renstra 

SKPD RKPD  Usulan 
Masyarakat

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

WAJIB

PROGRAM
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  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan 
pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup 
dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan indikatif usulan program atau kegiatan dalam Renstra yang sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD 
untuk tahun atau periode rencana. 

Kolom (4) Tuliskan indikatif usulan program atau kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD yang sesuai dengan fungsi 
dan tugas SKPD untuk tahun atau periode rencana. 

Kolom (5) Tuliskan indikatif usulan program atau kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD 
untuk tahun atau periode rencana. 

Kolom (6) Tuliskan usulan program dan kegiatan masing-masing berdasarkan kewenangan provinsi atau kabupaten/
kota serta tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Kolom (7) Tuliskan perkiraan sumber pendanaan dari usulan program dan kegiatan bersangkutan.

Kolom (8) Tuliskan catatan penting tentang rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang akan dipertimbangkan 
dalam penetapan prioritas Renja SKPD.

Langkah 2: Menetapkan Program/Kegiatan dan Prakiraan Maju

Kaji kembali kelengkapan informasi setiap usulan program dan kegiatan yang 1. 
telah dirumuskan pada langkah 1 di atas terutama menyangkut jenis kegiatan, 
indikator kinerja, lokasi, besaran volume kegiatan dan skala pelayanan.

Lihat rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap Rancangan 2. 
Awal RKPD dan indikator usulan dari masyarakat.

Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan 3. 
yang direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan 
provinsi bagi kabupaten/kota, bila masih ada kebutuhan program dan kegiatan 
yang tidak sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka perlu disesuaikan 
kembali.

Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 4. 
sesudah tahun rencana.

Hasilnya dirumuskan dalam tabel berikut:5. 
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Tabel: Rekapitulasi Indikasi Program dan 
Kegiatan SKPD Tahun.…. dan Prakiraan Maju Tahun

Provinsi/Kabupaten/kota……

Nama SKPD …….

Kode

Urusan/Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Program/
Kegiatan

Rencana Tahun … 
(tahun rencana)

Prakiraan Maju Rencana
Tahun …..

Catatan

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Sumber 
Dana Lokasi

Target 
Capaian 
Kinerja

Sumber
Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

WAJIB

PROGRAM

   Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan 
pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup 
dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang 
telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 

Kolom (4) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana. 

Kolom (5) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana. 

Kolom (6) Tuliskan perkiraan sumber pendanaan dari usulan program dan kegiatan bersangkutan.

Kolom (7) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana. 

Kolom (8) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana. 

Kolom (9) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan maju pada tahun berikutnya 
sesudah tahun rencana.

Kolom (10) Tuliskan catatan penting tentang program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/
kegiatan mendesak, Rancangan Awal RKPD, prioritas hasil kajian kebutuhan, dsb).
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Langkah 3: Menetapkan Pagu Indikatif Pendanaan

Kaji kembali kelengkapan informasi setiap usulan program dan kegiatan yang 1. 
telah dirumuskan pada langkah 2 di atas terutama menyangkut jenis kegiatan, 
indikator kinerja, lokasi, besaran dan volume kegiatan pada tahun rencana dengan 
prakiraan maju pada tahun berikutnya.

Rekapitulasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2. 
sesudah tahun rencana.

Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan 3. 
mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi.

Identifikasi sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun 4. 
rencana maupun untuk prakiraan maju.

Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk 5. 
kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran. Misalnya: (a) program/
kegiatan lanjutan; (b) program/kegiatan penanggulangan bencana; (c) program 
penanggulangan kemiskinan; (d) program/kegiatan sesuai arahan rancangan 
awal RKPD; dan  (e) program/kegiatan prioritas hasil analisis kebutuhan.

Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan yang direncanakan.6. 

Sesuaikan rumusan program dan kegiatan dalam tabel sebagai berikut:7. 

Tabel: Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun …. 
dan Prakiraan Maju Tahun 

Provinsi/Kabupaten/kota ……

  Nama SKPD …….

Kode

Urusan/Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Program/
Kegiatan

Rencana Tahun … 
(tahun rencana)

Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 

…..
Catatan

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif

Sumber 
Dana

Target 
Capaian 
Kinerja

Sumber
Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

WAJIB

PROGRAM
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 Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan 
pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah 
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 

Kolom (4) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana. 

Kolom (5) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana. 
Kolom (6) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) Tuliskan perkiraan sumber pendanaan berupa objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah 
yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

PAD, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain a. 
pendapatan asli daerah yang sah.
Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana b. 
alokasi khusus.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak c. 
dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan 
dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 Penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, d. 
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, 
penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kolom (8) Tuliskan lokasi dari kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana. 

Kolom (9) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana. 

Kolom (10) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/prakiraan maju pada tahun berikutnya 
sesudah tahun rencana.

Kolom (11) Tuliskan catatan penting tentang program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/
kegiatan mendesak, Rancangan Awal RKPD, prioritas hasil kajian kebutuhan, dan kemampuan pembiayaan 
berdasarkan sumber dana).
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Kerangka Kerja Logis (KKL) dan Indikator 
Pembangunan dalam Penyusunan Renja SKPD

Proses menyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari pengembangan organisasi 
pemerintahan hendaknya dilakukan dengan melibatkan perencana atau 
pemangku kepentingan di tingkat kelompok sasaran. Perencanaan yang 

dilakukan oleh SKPD sifatnya mendukung program atau kegiatan yang dilakukan 
di masyarakat. Misalnya berapa tenaga ahli yang diperlukan, berapa besar biaya 
yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, jenis keahlian apa yang diperlukan, wakil 
masyarakat yang perlu dilibatkan dan lain-lain. Renja SKPD akan lebih diarahkan 
dalam memformulasikan kerangka kerja logis dalam upaya penyelesaian masalah dan 
kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Proses penyusunan program atau kegiatan 
dalam kerangka rencana kerja tahunan hendaknya diikuti oleh semua pihak yang 
berkepentingan dengan program yang akan digulirkan. Aspirasi, kritik, saran maupun 
harapan dari staf sangat penting dalam membantu organisasi dalam menentukan 
kebijakan dan strategi. Hal tersebut juga merupakan perwujudan proses perencanaan 
dari bawah.

Kerangka Kerja Logis (KKL) 

KKL merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan program 
atau kegiatan secara sistematis serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan 
indikator dan sasaran kinerja. KKL berguna untuk mendapatkan pemahaman dan 
pencapaian kesepakatan serta untuk mengetahui secara rinci tujuan program, baik 
secara mikro maupun makro. KKL dibuat secara singkat tetapi cukup rinci, sehingga 
dengan hanya melihat kerangka kerja logis, garis besar isi keseluruhan program 
sudah dapat diketahui. KKL dibuat pada saat program direncanakan untuk disertakan 
dalam dokumen usulan proyek. Matrik KKL sebaiknya selalu diperbaiki sesuai dengan 
perubahan yang terjadi dalam perkembangan perencanaan dan pelaksanaan 
program. KKL dapat dipakai untuk menilai proyek pada setiap tahap, yaitu tahap 
perencanaan (ex-ante=appraisal), tahap pelaksanaan (on-going evaluation) dan tahap 
selesainya program (ex-post evaluation). 

KKL disajikan dalam bentuk matrik 5x4 (5 baris dan 4 kolom) yang menunjukkan 
tingkatan tujuan program, serta hubungan antara masukan dan keluaran yang diharapkan 
dari proyek. Logika vertikal (vertical logic) dibaca dari baris ke baris menjelaskan tentang 
logika kegiatan program. Sedangkan logika horizontal (horizontal logic) dibaca dari kolom 
ke kolom, menjelaskan pencapaian tujuan program pada setiap tingkatan. Dari KKL ini 
perencana dan penilai dapat melihat dengan jelas seluruh program atau kegiatan beserta 
informasi dan data pendukung, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Penyusunan KKL 
mencakup:

a. Menentukan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak program dalam 
suatu indikator dan sasaran kinerja;

Bahan Bacaan 

10.1
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b. Menentukan indikator atau ukuran yang dapat menunjukan tingkat pencapaian 
setiap tujuan secara kuantitatif;

c. Hubungan kausal (means-end) antara indikator pengukuran;

d. Asumsi-asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, yaitu faktor-faktor luar 
(eksternal) yang tidak dapat dikontrol oleh program, tetapi dapat mempengaruhi 
tercapainya tujuan program dan hubungan antara masukan, keluaran, hasil, 
manfaat dan dampak.

Dalam menyusun kerangka kerja logis (Logical Framework Analysis – LFA) dilakukan 
secara sistematis dengan mengikuti alur tahapan dasar di dalam penyusunan suatu 
rancangan program atau kegiatan yang dinamakan LogFrame. Keseluruhan proses 
pengembangan LogFrame senantiasa mengikuti prinsip-prinsip pokok yaitu bekerja 

mulai dengan sesuatu yang umum hingga kepada yang spesifik.

Berikut ini diuraikan langkah-langkah dalam merumuskan kerangka kerja program 
yang diperlukan dalam setiap struktur perencanaan pembangunan.

Langkah 1:  Menetapkan Sasaran (Goal)

Sasaran (Goal) adalah urutan tujuan yang lebih tinggi yang sedang diupayakan 
untuk mencapainya melalui program yang diusulkan. Seringkali sasaran 
diterjemahkan dalam kombinasi dengan program atau kegiatan secara terintegrasi. 
Biasanya sasaran itu berkaitan dengan sebuah program atau sektor. Sebagai contoh, 
anda boleh saja mempunyai sasaran dari sebuah program yaitu meningkatkan 
pendapatan keluarga petani. Sasaran ini mungkin bisa dicapai sebagian melalui 
sebuah proyek dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian. Kerapkali terjadi 
bahwa sekelompok program atau kegiatan akan mempunyai suatu pernyataan yang 
sama tentang sasaran.

Langkah 2: Menetapkan Tujuan (Purpose)

Menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh merupakan penjelasan terhadap latar 
belakang mengapa program tersebut diusulkan. Tujuan merupakan suatu ringkasan 
dari dampak yang diharapkan sebagai akibat dari program itu. Hal ini menguraikan 
bagaimana sasaran ini akan diubah sebagai akibat dari memproduksi output program 
yang diharapkan.

Tujuan seringkali menggambarkan suatu perubahan perilaku dari para penerima •	
manfaat proyek. Sebagai contoh, suatu Tujuan seringkali berkaitan dengan 
penggunaan output program: “Metode produksi yang baru digunakan atau 
sistem yang baru diimplementasikan”.

Hendaknya dalam setiap program hanya mengandung satu tujuan saja agar •	
lebih mudah dan praktis memfokuskan output (keluaran) program terhadap 
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tujuan yang bersifat khusus. Jika beberapa tujuan dirumuskan dalam program 
akan melebar dan terlalu luas dan rancangannya menjadi lemah.

Tujuan menggambarkan alasan mengapa •	 output harus dikerjakan dan berada 
diluar kontrol dari tim pelaksana.

Tim akan difokuskan untuk bertanggungjawab dalam menghasilkan sejumlah •	
hasil tertentu. Hal ini berarti tim diarahkan untuk mencapai output tertentu dari 
program yang akan menimbulkan dampak yang diinginkan, tetapi tidak dapat 
diminta pertanggung-jawaban atas pencapaian dampak tersebut. Misalnya, Tim 
merancang sebuah program dengan tujuan untuk memperbaiki produksi pangan 
oleh para petani. Tim boleh saja membuat rancangan untuk meningkatkan 
keterampilan baru bagi petani melalui pelatihan dan berbagai input seperti 
kredit, bibit, peralatan, dan lain-lain. Meskipun tim diharapkan mencapai 
keseluruhan output yang direncanakan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai 
pihak yang bertanggungjawab, jika petani memutuskan untuk melakukan 
sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang diharapkan program.

Langkah 3: Menetapkan Keluaran (output) untuk mencapai Tujuan (purpose)

Keluaran (Output)•	  menguraikan apa yang inginkan untuk dilaksanakan oleh 
program. Output umumnya diuraikan dalam bentuk kerangka acuan program--
Terms of Reference (TOR) sebagai panduan bagi pelaksana.

Jika dalam program membutuhkan sumber daya yang dapat disediakan oleh •	
para pelaksana atau tim yang bertanggungjawab secara langsung terhadap 
pencapaian hasil.

Langkah 4: Menetapkan Aktivitas guna mencapai setiap Output

Kegiatan (Activities)•	  menetapkan tentang bagaimana tim melaksanakan program 
yang telah dirumuskan dalan rangka upaya pencapaian tujuan dan hasil yang 
diharapkan. 

Memberikan uraian singkat untuk menyelesaikan setiap •	 output (keluaran) 
dengan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. 

Menguraikan rincian kegiatan yang sesuai untuk setiap hasil dengan •	
memberikan gambaran umum mengenai strategi yang akan dilaksanakan untuk 
menyelesaikannya.

Memberikan dasar bagi suatu analisis tentang rincian pekerjaan berupa bagan •	
kegiatan (activity chart ), bar chart, atau pie chart yang lebih luas.
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Indikator Pengukuran

Indikator adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan keadaan, 
atau kemajuan atau memantau hasil dari suatu kegiatan, proyek, atau program 
dalam rentang waktu tertentu. Indikator diperoleh dari hasil pengumpulan data 
yang sengaja dirancang dengan menggunakan instrumen dan merupakan target 
dari output kegiatan evaluasi dan monitoring. Indikator biasanya merupakan ukuran 
kuantitatif (quantitative measures), yakni dalam bentuk prosentase, angka (rate) atau 
ratio. 

Indikator kualitatif (•	 Qualitative indicators) dapat dikumpulkan melalui teknik 
pertanyaan yang memerlukan jawaban persepsi dan penilaian dari responden 
mengenai suatu masalah. Untuk memperkaya analisis, maka indikator kualitatif 
didampingi dengan indikator kuantitatif yang sengaja dikembangkan untuk 
mengukur kualitas. 

Indikator global terstandar (•	 Standardised global indicators) adalah indikator 
yang bersifat umum, seperti Millennium Development Goals (MDGs), Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan lainnya. Indikator ini dapat dibandingkan di 
semua wilayah (nasional atau internasional). 

Indikator lokal merupakan indikator yang dikembangkan hanya untuk mengukur •	
perubahan dalam situasi yang besifat lokal (khas setempat) dengan tujuan 
setempat. Indikator lokal di lokasi lain mungkin tidak dibutuhkan atau bahkan 
tidak dapat diperoleh angka indikatornya.

Indikator dampak (•	 impact indicators) adalah indikator yang digunakan untuk 
mengukur perubahan jangka panjang yang dikumpulkan secara tahunan guna 
mengkaji pengaruh, kecenderungan atau perubahan selama beberapa tahun. 

Indikator langsung (•	 Direct indicators) berkaitan secara akurat dengan hasil di 
setiap jenjang kinerja yang merupakan ukuran langsung dari keluaran proyek/
program. 

Indikator tidak langsung (•	 proksi) digunakan untuk mengukur perubahan atau 
hasil dimana pengukuran langsung tidak memungkinkan/layak diperoleh 
indikatornya. Menggunakan indikator tidak langsung atau “proksi” yang lebih 
memudahkan evaluator untuk menilai.

Setiap indikator tentunya harus mempunyai besaran target yang harus dicapai. •	
Patokan nilai dari suatu indikator (benchmark) merupakan suatu standar atau titik 
rujukan terhadap pencapaian program kerja yang dapat diukur. Suatu indikator 
selama periode waktu tertentu dibandingkan dan diukur dan biasanya diuraikan 
menurut wilayah dan target tertentu. Indikator kinerja program (outcome/hasil) 
adalah karakteristik yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 
jangka menengah sebagai efek langsung dari program. Pengukuran indikator 
hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama 
daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, 
belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai.
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Outcome•	  menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang 
mungkin mencakup kepentingan sasaran atau pemangku kepentingan yang 
lebih luas. indikator outcome, berfungsi untuk mengetahui apakah hasil yang 
telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh 
karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program 
yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana 
tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil 
evaluasi.

indikator kinerja kegiatan (•	 output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan 
langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. 
Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang 
dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat 
menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan •	
apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan 
terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. 
Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari 
setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan 
baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan variabel dan indikator pembangunan berbeda untuk setiap 
negara. Di beberapa negara miskin, ukuran kemajuan pembangunan dilihat dari 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti listrik, layanan kesehatan 
pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara yang 
mampu memenuhi kebutuhan dasar, indikator pembangunan akan bergeser 
kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Syamsiah Badruddin (2009) menguraikan sejumah indikator ekonomi yang dapat 
digunakan oleh lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP 
atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu 
terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan 
sosial ekonomi daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks 
Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, ringkasan Deddy T. Tikson (2005) tentang 
kelima indikator atau variabel pembangunan utama:

Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah 
satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi. Indikator ini merupakan bagian kesejahteraan yang 
dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakat. 
Pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa 
diabaikan, meskipun memiliki beberapa kelemahan, sehingga di beberapa 
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negara berkembang indikator pertumbuhan pendapatan nasional sering 
dijadikan alat ukur pencapaian tujuan pembangunan. Asumsi yang berkembang 
bahwa kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Namun demikian, 
beberapa ahli menganggap penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi 
cenderung mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini 
tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk 
pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Struktur ekonomi

Terdapat asumsi bahwa indikator pembangunan yang ditunjukkan dari 
peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural 
dalam bidang ekonomi dan kelas sosial. Hal ini dijelaskan dengan adanya 
perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor industri 
dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan 
sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas 
barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan 
perluasan tenaga kerja. Disamping itu, kontribusi sektor pertanian terhadap 
pendapatan nasional akan semakin menurun.

Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang 
bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi 
dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama 
dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di Eropa Barat dan Amerika 
Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi 
industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai 
dengan cepatnya proses industrialisasi. Di beberapa negara industri, sebagian 
besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara yang sedang 
berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah perdesaan. Berdasarkan 
fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri di Indonesia selama tahap industrialisasi 
memerlukan investasi dan modal. Modal keuangan (finansial capital) merupakan 
faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana 
terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme 
yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas 
tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun 
pemerintah.
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Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator 
makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan 
masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan 
nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan 
kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata 
harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka 
melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi 
akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan 
lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. 
Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan 
jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. 
Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, akibat tingginya status 
ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh 
para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur 
kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per 
kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator 
pembangunan sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide 
dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan 
kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya 
ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman 
ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan 
mengembangkan pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didasari 
oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh 
terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia 
secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan 
manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat 
dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap 
paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan 
pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang 
lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata 
harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan 
SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. 
Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang 
dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat 
kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.
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Indikator MDGs

Berbagai lembaga Internasional telah mengembangkan indikator pembangunan 
yang dapat dijadikan referensi, antara lain: (1) 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. 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. 
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 (Renja 
SKPD), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa 
sasaran pembangunan MDGs, yaitu:

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.•	

Mencapai pendidikan dasar untuk semua.•	

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.•	

Menurunkan angka kematian anak.•	

Meningkatkan kesehatan ibu.•	

Memerangi HIV/AIDs, malaria dan penyakit menular lainnya.•	

Memastikan kelestarian lingkungan hidup.•	

Membangun kemitraan global untuk pembangunan.•	

Indikator Membangun Perdamaian

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 perdamaian dalam konteks pembangunan 
menjadi sangat penting karena begitu banyaknya aspek analisis dan capaian yang 
harus ditetapkan dalam setiap rencana. 
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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 setiap tahapan atau siklus pembangunan 
khusunya pada saat mendesain  perencanaan (melalui pengembangan 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 validitas indikator yang diuji. Indikator tersebut digunakan untuk 
menentukan kemajuan suatu program pembangunan 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 sesuai dengan bidang atau sektor pembangunan.
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B A B  11
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD 

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan prioritas usulan merupakan kegiatan menata kembali setiap 
program atau kegiatan yang akan disepakati untuk dilaksanakan pada tahun mendatang berdasarkan 
skala prioritas dan relevansinya dengan tugas dan fungsi SKPD. Penentuan skala prioritas dilakukan 

atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta 
terbatasnya sumber daya dan kemampuan keuangan daerah. Secara metodologis kegiatan ini dilakukan 
dengan mengidentifikasi seluruh usulan (program dan kegiatan) pada tahapan sebelumnya berupa kajian 
teknis terkait kebutuhan program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD serta analisis 
usulan dari masyarakat yang perlu diakomodasikan dalam dokumen rancangan Renja SKPD. Hasilnya berupa 
rekpitulasi daftar prioritas usulan beserta pagu pendanaan yang disusun berdasarkan peringkat usulan setelah 
mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD dan forum SKPD.

Secara teknis, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD 
dengan menyajikan hasil rekapitulasi usulan berupa Daftar Kegiatan Prioritas SKPD, serta mengkaji rincian kegiatan 
yang berada di bawah tanggungjawab SKPD bersangkutan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku 
kepentingan khususnya kelompok rentan berupa berita acara hasil Forum SKPD atau hasil Musrenbang RKPD yang 
memuat daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 
bersangkutan. Disamping itu, dikaji kembali setiap usulan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang 
diperoleh melalui jalur aspirasi politik di DPRD sesuai Komisi sebagai mitra masing-masing SKPD berdasarkan hasil 
rapat dengar pendapat di DPRD dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Topik ini memberikan pengalaman belajar bagi peserta dalam memahami konsep pemeringkatan usulan 
berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Hasilnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap 
rancangan Renja SKPD yang telah disusun dengan cara mengidentifikasi dan menyepakati program dan kegiatan 
mana saja yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan serta permasalahan yang harus segera diselesaikan. 
Peserta akan mempelajari bagaimana menetapkan kriteria pengukuran dan skala prioritas melalui pengujian berupa 
pemeringkatan usulan program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Renja SKPD.
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Tujuan

Peserta memahami konsep dasar penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta •	
penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Peserta memahami langkah-langkah penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta •	
penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Peserta memiliki keterampilan dalam penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta •	
penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

 Pokok Bahasan

Konsep dasar penyempurnaan penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta •	
penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Langkah-langkah penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta penyempurnaan •	
rancangan Renja SKPD.

Praktek dalam penetapan prioritas usulan program dan kegiatan serta penyempurnaan •	
rancangan Renja SKPD.

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Analisis prioritas program.•	

Simulasi dan studi dokumen perencanaan.•	

Diskusi dan kerja kelompok. •	

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 11.1 - 10.•	

Lembar Kerja 11.1: Penetapan Prioritas Usulan Program dan Kegiatan Tahunan SKPD.•	

Bahan Bacaan 11.2: Contoh program dan Kegiatan Prioritas dalam Renja SKPD Pengairan •	
Kabupaten Grobogan.
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Penyempurnaan Rancangan Renja 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 penyempurnaan rancangan Renja SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh 
moderator.

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

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melaku-kan 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 penyempurnaan rancangan Renja SKPD?•	

Mengapa SKPD perlu melakukan penyempurnaan rancangan Renja SKPD?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyempurnaan rancangan •	
Renja SKPD?

Siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyempurnaan rancangan Renja 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 kegiatan 
penyempurnaan rancangan Renja SKPD, dimana siswa diberikan kesempatan untuk menjadi 
pembicara atau nara sumber khususnya yang memiliki pengalaman dalam memformulasikan 
dokumen Renja SKPD sesuai dengan alur dan mekanisme perencanaan daerah untuk 
mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya yang disampaikan secara langsung dalam pleno.

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

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

Lakukan curah pendapat dan pengalaman peserta dalam tahapan penyempurnaan 2. 
rancangan Renja 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 langkah-langkah 4. 
dalam melakukan penyempurnaan rancangan Renja SKPD. Sebagai panduan ajukan 
beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang langkah-langkah dalam penyempurnaan rancangan Renja •	
SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan penyempurnaan •	
rancangan Renja SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyempurnaan •	
rancangan Renja 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: Langkah-Langkah Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

Langkah-Langkah 
Penyempurnaan 

Rancangan Renja 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 Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

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

Lakukan penjelasan singkat tentang praktek pengkajian terhadap penyempurnaan rancangan 2. 
Renja SKPD. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasikan 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 11.1). 

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

Kegiatan penyempurnaan dokumen Renja SKPD merupakan formulasi akhir terhadap rancangan 
Renja SKPD setelah melalui porses kajian dan konsultasi dengan berbagai pihak. Hasilnya berupa 
rancangan akhir Renja SKPD yang akan disajikan kepada pimpinan unit kerja bersangktan 
atau pimpinan daerah untuk disepakati dan disahkan dalam bentuk peraturan kepala (Perka). 
Disamping itu, perlu dipastikan kembali bahwa rancangan dokumen Renja SKPD selaras dengan 
RKPD terkait tugas dan fungsinya. 

Fasilitator dapat memastikan pada saat simulasi proses kajian substansi program dan kegiatan 
prioritas dalam renja SKPD sesuai dan selaras dengan dokumen arah kebijakan dan prioritas RKPD. 
Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk memformulasikan seluruh gagasan dan hasil catatan 
perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan struktur dan standar penulisan dokumen Renja SKPD. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Penetapan Prioritas Usulan Program dan
Kegiatan Tahunan SKPD

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

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

Pokok Bahasan    : Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan 1. 
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD2. 

Sumber Belajar    : Dokumen Rancangan RKPD1. 
Rekapitulasi Daftar Usulan Program dan Kegiatan SKPD2. 
Sumber Pendanaan dan Pagu Indikatif Pendanaan3. 

Bahan dan Alat    : Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna1. 
Infokus dan Laptop.2. 

Waktu                     : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan dalam rangka memperbaiki dan 
melengkapi hal-hal pokok terkait dengan penetapan usulan kegiatan berdasarkan 
tingkat urgensi dan relevansi dengan kebutuhan peningkatan pelayanan dan 
pembangunan daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan urutan prioritas 
usulan program atau kegiatan yang akan masuk dalam daftar Renja SKPD berdasarkan 
kriteria penilaian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, tujuan, sasaran serta 
penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rekapitulasi usulan program dan 
kegiatan prioritas harus mencerminkan tingkat urgensi dan relevansinya dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi SKPD dan keberpihakan terhadap kelompok 
marjinal. Hasil pemeringkatan menjadi masukan dalam melakukan penyempurnaan 
terhadap rancangan Renja SKPD baik substansi program, kelayakan usulan, 
kesinambungan dan kemampuan keuangan daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam 
dua tahap yaitu: (a) pemeringkatan prioritas usulan program dan kegiatan SKPD; dan 
(b) penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Lembar Kerja

11.1



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 234

Langkah 1: Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan 
Tahunan

Pengumpulan informasi dan data berupa hasil kajian terhadap usulan program 1. 
dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Kaji kembali rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan dari masyarakat 2. 

Khusus untuk tingkat kabupaten/kota bentuk bentuk usulan masyarakat dari 3. 
semua kecamatan di kabupaten/kota sesuai urusan SKPD yang bersangkutan 
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel: Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun ….
Kabupaten/Kota …….

Nama SKPD …….  
Lembar …...… dari ………

Kode
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Lokasi Indikator 
Kinerja

Besaran
Volume

Pagu
Indikatif Catatan

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

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan 
pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup 
dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 serta usulan program atau kegiatan dari masyarakat sesuai 
dengan periode rencana.

Kolom (3) Tuliskan rencana lokasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja capaian program atau kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan fungsi dan 
tugas SKPD untuk tahun atau periode rencana. 

Kolom (5) Tuliskan jumlah besaran volume untuk setiap usulan program dan kegiatan.
Kolom (6) Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun berikutnya sesudah 

tahun rencana.

Kolom (7) Tuliskan catatan penting tentang usulan program dan kegiatan yang akan dipertimbangkan dalam 
penetapan prioritas program/kegiatan SKPD.
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Berdasarkan tabel tersebut, lakukan kajian pemeringkatan terhadap usulan 4. 
program dan kegiatan untuk tahun rencana.

Buatlah kesepakatan dengan pemangku kepentingan dengan merumuskan 5. 
kriteria penilaian untuk menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan. 
Misalnya: 

(1) Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota.
(2) Mempercepat pencapaian SPM.
(3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kecamatan.
(4) Dukungan nilai tambah lintas kecamatan.
(5) Kelayakan lingkungan.
(6) Keberlanjutan.
(7) Dll.

Lakukan uji pemeringkatan berdasarkan masukan dari masyarakat melalui 6. 
Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diurutkan berdasar kriteria 
prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD kabupaten/kota dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Pemeringkatan Usulan Program dan 
Kegiatan dari Masyarakat Tahun….

Dari Hasil Musrenbang Kecamatan……. Kabupaten/Kota…….
Nama SKPD ……. 
Lembar …...… dari ………

Kode Program/
Kegiatan Lokasi

Kriteria

Total
Skor

Urutan
Prioritas

Kesesuaian 
dengan 

Rancangan 
awal RKPD 

Memper-
cepat 

Pencapaian 
SPM

Dukungan 
Pemenuhan 

Hak dasar 
Lintas 

Kecamatan

Dukungan 
Nilai Tambah 

Lintas 
Kecamatan

Kelayakan 
Lingkungan dll

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

   Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan 
pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup 
dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 serta prioritas usulan program atau kegiatan dari masyarakat 
sesuai dengan periode rencana.
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Langkah 2: Penggabungan Usulan Program dan Kegiatan dari 
Masyarakat dengan Renja SKPD

Memeriksa kembali semua usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil 1. 
Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota sudah tercantum pada rancangan kegiatan 
prioritas SKPD provinsi yang ada di Rancangan Awal RKPD provinsi.

Setelah diperoleh urutan prioritas hasil prioritas masukan masyarakat, dilakukan 2. 
verifikasi keselarasan dengan rancangan Renja SKPD provinsi berdasarkan 
Rancangan Awal RKPD provinsi.

Apabila kegiatan prioritas SKPD usulan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/3. 
kota sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD provinsi di Rancangan 
Awal RKPD provinsi, maka sesuaikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan 
mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif pendanaan.

Apabila kegiatan prioritas SKPD provinsi usulan hasil Musrenbang RKPD 4. 
kabupaten/kota belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana 
kegiatan SKPD provinsi yang ada di Rancangan Awal RKPD provinsi.

Jika ditemukan kegiatan prioritas SKPD provinsi yang diusulkan tidak dapat 5. 
dilakukan hanya oleh satu SKPD provinsi, maka kegiatan tersebut dikelompokkan 
sebagai kegiatan lintas SKPD provinsi.

Apabila usulan kegiatan prioritas tersebut merupakan permasalahan yang 6. 
bukan kewenangan kabupaten/kota, atau lintas wilayah kabupaten/kota, 
dikelompokkan sebagai usulan kegiatan yang akan dibawa ke forum SKPD 
provinsi.

Hasil dari langkah nomor 1 sampai dengan nomor 8, kemudian diinvetarisasi 7. 
dalam bentuk prioritas usulan program dan kegiatan SKPD provinsi yang 
akan menjadi bahan perbaikan atau penyempurnaan rancangan Renja SKPD 
kabupaten/kota.

Kolom (3) Tuliskan rencana lokasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Kolom (4) Tuliskan skor angka 1 jika kegiatan SKPD kurang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, skor angka 2 jika 

cukup sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, skor angka 3 jika sangat sesuai dengan Rancangan Awal RKPD. 
Kolom (5) Tuliskan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup berkontribusi, skor angka 3 jika 

sangat berkontribusi.
Kolom (6) Tuliskan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor angka 1 jika sama sekali tidak 

sesuai.
Kolom (7) Tuliskan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor angka 2 jika cukup 

mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. 
Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang direncanakan apakah 
meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.

Kolom (8) Tuliskan skor angka 3 jika sangat mendukung pelestarian lingkungan, skor angka 2 jika cukup mendukung, 
skor angka 1 jika sama sekali tidak mendukung.

Kolom (9) Tuliskan kriteria lain yang disepakati forum.

Kolom (10) Tuliskan total skor.Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas 
kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.

Kolom (11) Tuliskan nomor urut prioritas kegiatan tersebut
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Setelah diperoleh kesepakatan, dilakukan penggabungan dengan rancangan 8. 
Renja SKPD provinsi yang telah disusun oleh tim penyusun Renja SKPD provinsi. 

Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan Renja SKPD 9. 
kabupaten/kota dengan hasil prioritas masukan masyarakat pada baris yang 
sama.

Beri penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang 10. 
tidak sesuai dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, baik jenis program/
kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Hasilnya disajikan dalam tabel sebagai berikut: 11. 

Tabel: Penggabungan Prioritas  Masukan Masyarakat dengan
Rancangan Renja SKPD …… 

Kabupaten/kota ……

Nama SKPD …….          
Lembar …...… dari ………

Kode

Urusan/Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan

Rancangan Renja Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

Catatan

Lokasi Indikator
Kinerja

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp. 000)

Lokasi Indikator
Kinerja

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan 
daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program

Kolom (2) Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Kolom (3) Tuliskan lokasi dari program/kegiatan dalam Renja SKPD. 
Kolom (4) Tuliskan indikator kinerja capaian program/kegiatan dalam Renja SKPD.
Kolom (5) Tuliskan target capaian program/kegiatan dalam Renja SKPD.

Kolom (6) Tuliskan pagu indikatif pendanaan untuk pembiayaan program dan kegiatan bersangkutan dalam Renja SKPD.
Kolom (7) Tuliskan lokasi dari program/kegiatan hasil prioritas masukan masyarakat.
Kolom (8) Tuliskan indikator kinerja capaian program/kegiatan hasil masukan masyarakat.
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Kolom (9) Tuliskan target kinerja capaian program/kegiatan hasil prioritas masukan masyarakat. 

Kolom (10) Tuliskan pagu indikatif pendanaan untuk pembiayaan program dan kegiatan bersangkutan hasil prioritas 
masukan masyarakat.

Kolom (11) Tuliskan catatan penting penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang tidak sesuai 
dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 
keduanya
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Contoh Program dan Kegiatan Prioritas dalam 
Renja SKPD Pengairan Kabupaten Grobogan

Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan 
bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan 
pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai sebuah dokumen rencana 
resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat 
memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja 
SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas 
implementasinya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental 
dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit 
organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan 
utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, 
Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Disamping itu Renja SKPD berhubungan 
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga kualitas penyusunan Renja SKPD 
dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan 
kepada masyarakat penggunanya.

 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPDA. 

1. Penyelenggaraan organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan 
produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi 
dan sarana prasarana aparatur.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
Penyediaan jasa surat menyurat1. 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2. 
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3. 
Penyediaan jasa administrasi keuangan4. 
Penyediaan alat tulis kantor5. 
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. 
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor7. 
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. 
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan9. 
Penyediaan bahan logistik kantor10. 
Penyediaan makanan dan minuman11. 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah12. 
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah13. 

Bahan Bacaan 

11.1
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b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor1. 
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan listrik2. 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3. 
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor4. 
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur5. 
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga6. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan1. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal1. 

2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Kehandalan Mutu serta Kuantitas 
Infrastruktur Maupun Sarana & Prasarana Sumber Daya Pengairan :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya

Pembangunan jaringan irigasi1. 
Pembangunan reservoir2. 
Pembangunan pintu air3. 
Pelaksanaan normalisasi saluran4. 
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi5. 
Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air6. 
Rehab bangunan gedung kantor 7. 

b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1. 
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa2. 
Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa3. 
Pembangunan sumur-sumur air tanah4. 
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NO PROGRAM DAN KEGIATAN

c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau 
dan Sumber Daya Lainnya

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (bendung, 1. 
waduk, dll)
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air 2. 
lainnya (bendung, waduk, dll).

d. Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1. 
Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai2. 
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai3. 
Pembangunan sarana prasarana pengendali banjir4. 
Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sarana prasarana pengendali 5. 
banjir

3. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Mendukung Otonomi Daerah 
dan Penerapan Prinsip-PrinsipGood Governance dengan Melibatkan Partisipasi 
Masyarakat dan Swasta

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya

Pemberdayaan petani pemakai air1. 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan2. 
Pemanfaatan aset daerah irigasi (tanah pengairan dan air irigasi)3. 

b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air1. 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan2. 

c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau 
dan Sumber Daya Lainnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan 1. 
sumber daya air lainnya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan2. 

d. Program Pengendalian Banjir
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir1. 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan2. 
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4. Pemantapan Rencana Air Secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkelanjutan :

a. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan

Perintisan bank data pengairan jaringan irigasi (data base)1. 
Penyusunan master plan program pengembangan sumber daya air secara 2. 
bertahap
Ketersediaan biaya pra perencanaan kegiatan pembangunan3. 

B.       Program dan Kegiatan Lintas SKPD

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Kehandalan Mutu serta Kuantitas 
Infrastruktur Maupun Sarana dan Prasarana Sumber Daya Pengairan

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya

Pembangunan jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi tanah1. 

b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan 
Sumber Daya Lainnya

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (bendung, 1. 
waduk, dll)
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau2. 
Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau3. 

c. Program dan Kegiatan Kewilayahan

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Kehandalan Mutu serta Kuantitas 
Infrastruktur Maupun Sarana dan Prasarana Sumber Daya Pengairan.

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya

Penerapan MoU/Nota Kesepahaman tentang Kewenangan Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi sebagai Penjabaran Tugas 
Pembantuan

b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan 
Sumber Daya Lainnya.

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (bendungan, 1. 
waduk, dll)
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c. Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1. 

Sumber: http://pengairan.grobogan.go.id/rencana-kerja.html
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