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BAB V 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

 
 
1. Definisi Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 

Program dan kegiatan Prioritas merupakan program dan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara 
langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 
dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program dan kegiatan prioritas 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah  

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan 
program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Periode 2016-2021 
yang telah disertai dengan target kinerja dan pagu indikatifnya. 
Kemudian oleh SKPD program prioritas kepala daerah tersebut 
direncanakan kegiatan termasuk indikator kinerja dan pagu 
indikatifnya dalam Renstra perangkat daerah.  

2. Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan 
dasar, tugas dan fungsi tiap SKPD  

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan 
layanan dasar, tugas dan fungsi tiap SKPD merupakan program dan 
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 
Program dan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan 
layanan dasar, tugas dan fungsi tiap SKPD ini disusun dengan 
memperhatikan ketersediaan anggaran, kemendesakan, kesesuaian 
dengan sasaran SKPD, keselarasan dengan kebijakan nasional dan 
provinsi Jawa Tengah. 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah RKPD Kota 
Surakarta tahun 2017 disusun berdasarkan isu strategis dan 
permasalahan yang dihadapi Kota Surakarta, dengan memperhatikan 
capaian kinerja sampai dengan tahun 2015. Rencana Program dan 
kegiatan prioritas tahun 2017 juga disusun dengan mengakomodir 
berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.  

 
2. Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 

Prioritas RKPD Tahun 2017 menyiapkan ruang bagi pelaksanaan tahun 
I RPJMD tahun 2016-2021, yaitu perencanaan tahun 2016 untuk 
pelaksanaan tahun 2017, mengambil tema “Meningkatkan Jejaring 
Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk Memperkuat Produktivitas 
Kota. Fokus prioritas dari program waras, wasis, wareg, mapan, papan 
tahun 2017 diarahkan pada melanjutkan tahap lima tahun yang lalu dan 
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pemantapan landasan untuk lima tahun yang akan datang.  Merujuk pada 
visi misi walikota terpilih, prioritas program dan kegiatan RKPD 2017 adalah 
yang mendukung perwujudan:  

a. Pengembangan kebijakan untuk peningkatan kecakapan dan 
ketrampilan masyarakat menuju standarisasi dan sertifikasi sesuai 
tuntutan daya saing pasar  

b. Pengembangan kebijakan pendukung penguatan dan pelestaria 
sistem sosial budaya masyarakat mendukung produktivitas  

c. Penyiapankerangka organisasi pemerintah daerah yang tepat 
struktur, tepat fungsi,mendukung pelayanan publik yang akuntabel 

d. Penyiapan infrastruktur pelayanan publik berbasis tehnologi 
informasi mendukung prinsip pelayanan publik yang transparan, 
responsif, tidak diskriminasi dan demokratis  

e. Penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkualitas dan budaya hidup 
sehat 

f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan unggul, berkarakter, dan berkeadilan untuk menyiapkan 
generasi terdidik yang berdaya saing 

g. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung daya tarik kota 
untuk peningkatan daya saing kota sebagai kota tujuan destinasi  

h. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan derajad 
kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan wilayah dan 
memenuhi target pembangunan berkelanjutan 

 
Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan 

dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan 
Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini 
akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan 
daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah 
tahun 2017 secara lengkap disajikan pada Lampiran. 

 
1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 

a. Pendidikan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan pendidikan 
yaitu: 
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, difokuskan pada kegiatan: 

Penambahan ruang kelas sekolah; Pengadaan perlengkapan 
sekolah;  Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 
(Bantuan Keuangan Provinsi); Pembangunan gedung sekolah 
(DID).  

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 
difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD; 
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan 
Pendidikan Dasar SD; Pembinaan kelembagaan dan manajemen 
sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 
Satuan Pendidikan Dasar SMP; Pembinaaan minat, bakat, dan 
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kreativitas siswa SD; Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas 
siswa SMP; Pengembangan materi belajar mengajar dan metode 
pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi SD; Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; 
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; Pengadaan alat 
praktik dan peraga siswa SD; Rehabilitasi sedang/berat 
bangunan sekolah SD; Pembangunan gedung sekolah SD; 
Pembangunan gedung sekolah SMP; Pengadaan buku-buku dan 
alat tulis siswa SMP; Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 
SD; Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB; Peningkatan Sarpras 
Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB; Penyelenggaraan Ujian 
Sekolah SMP; Pelatihan Penyusunan Kurikulum 
SMP/MTs/SMPLB; Penggunaan teknologi informasi, peningkatan 
mutu pendidikan SMP/MTs/SMPLB; Penyebarluasan dan 
sosialisasi berbagai informasi pendidikan  SMP/MTs/SMPLB; 
Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP/MTs/SMPLB; 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Pembangunan pepustakaan 
sekolah SMP/MTs/SMPLB; Pembinaan sekolah sehat 
SMP/MTs/SMPLB; Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
SMP/MTs/SMPLB; Pelatihan kompetensi siswa berprestasi; 
Pelatihan penyusunan kurikulum; Pembinaan kelembagaan 
sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen 
berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar; Pembinaan 
minat, bakat dan kreativitas siswa; Pengembangan materi belajar 
mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi; Penyebarluasan dan 
sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar; Penyelenggaraan 
akreditasi sekolah dasar; Penyelenggaraan ujian sekolah; 
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD; Pengadaan 
mebeluer sekolah SD. 

3) Program Pendidikan Non Formal, difokuskan pada kegiatan: 
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;  Publikasi dan 
sosialisasi pendidikan non formal; Pengadaaan alat praktik dan 
peraga siswa. 

4) Program Pendidikan Luar Biasa, difokuskan pada kegiatan: 
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa, Pengadaaan alat 
praktik dan peraga siswa, Pengadaan mebeluer sekolah, 
Pengadaan perlengkapan sekolah, Pengadaaan alat rumah tangga 
sekolah, Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah, Pelatihan 
kompetensi tenaga pendidik, dan Pelatihan penyusunan 
kurikulum. 

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 
difokuskan pada kegiatan: Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;  
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi; 
Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG); 
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar 
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kualifikasi; Pengembangan mutu dan kualitas program 
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; 
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan 
tenaga kependidikan; Pengembangan sistem penghargaan dan 
perlindungan terhadap profesi pendidik; Pengembangan sistem 
perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan 
tenaga kependidikan; Kesejahteraan Pendidik PAUD; Peningkatan 
Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal; Peningkatan Kualifikasi ke 
S1/D4 Pendidik PAUD. 

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, difokuskan pada 
kegiatan: Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 
pendidikan; Pembinaan dewan pendidikan; Penerapan sistem dan 
informasi manajemen pendidikan; Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan; Manajemen Pendataan Pendidikan. 

 
b. Kesehatan 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan kesehatan 
yaitu: 
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, difokuskan pada 

kegiatan: Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan. 
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada 

kegiatan: Peningkatan kesehatan masyarakat; Peningkatan 
pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, difokuskan pada 
kegiatan: Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 
bahan berbahaya. 

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, 
difokuskan pada kegiatan: Pengembangan media promosi dan 
informasi sadar hidup sehat; Penyuluhan masyarakat pola hidup 
sehat. 

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, difokuskan pada kegiatan: 
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, 
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan 
kekurangan zat gizi mikro lainnya. 

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, difokuskan pada 
kegiatan: Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. 

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, 
difokuskan pada kegiatan: Penyemprotan/fogging sarang 
nyamuk; Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik; 
Peningkatan Imunisasi; Peningkatan surveillance epideminologi 
dan penaggulangan wabah. 

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, difokuskan pada 
kegiatan: Penyusunan standar kesehatan; Evaluasi dan 
pengembangan standar pelayanan kesahtan; Pembangunan dan 
pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. 

9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, 
difokuskan pada kegiatan: Pembangunan puskesmas; 
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Pembangunan puskesmas pembantu; Pengadaaan sarana dan 
prasarana puskesmas. 

10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 
mata, difokuskan pada kegiatan: Pembangunan rumah sakit; 
Pengadaan alat-alat rumah sakit; Pengadaan perlengkapan 
rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang 
tunggu dan lain-lain); Pengadaan bahan-bahan logistik rumah 
sakit. 

11) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 
mata, difokuskan pada kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala 
alat-alat kesehatan rumah sakit; dan Pemeliharaan 
rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.  

12) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, 
difokuskan pada kegiatan: kemitraan asuransi kesehatan 
masyarakat. 

13) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, 
difokuskan pada kegiatan: Pelatihan dan pendidikan perawatan 
anak balita. 

14) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, difokuskan 
pada kegiatan: Pelayanan pemeliharaan kesehatan. 

15) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, 
difokuskan pada kegiatan: Pengawasan dan pengendalian 
keamanan dan kesehatan makanan restaurant. 

16) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, 
difokuskan pada kegiatan: Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil 
dari keluarga kurang mampu. 

17) Program Peningkatan Pelayanan BLUD, difokuskan pada 
kegiatan: Pelayanan BLUD. 

 
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan pekerjaan 
umum dan Penataan Ruang yaitu: 
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, difokuskan pada 

kegiatan: Pembangunan jalan; Pembangunan jembatan. 
2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, 

difokuskan pada kegiatan: Pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong. 

3) Program Pembangunan turap/talud/bronjong, difokuskan pada 
kegiatan: Pembangunan turap/talud/bronjong. 

4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 
difokuskan pada kegiatan:Rehabilitasi/pemeliharaan jalan; 
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan; Pemeliharaan penerangan 
jalan umum. 

5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, 
difokuskan pada kegiatan: Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 
berat. 
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6) Program pengendalian banjir, difokuskan pada kegiatan: 
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-
badan sungai. 

7) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, 
difokuskan pada kegiatan: Perencanaan pengembangan 
infrastruktur dan Pembangunan/peningkatan infrastruktur. 

8) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan, difokuskan 
pada kegiatan: Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, 
Pembangunan pasar perdesaaan, Rehabilitasi/pemeliharaan 
pasar perdesaaan, dan Pembangunan pasar perdesaan (DAK). 

9) Program Perencanaan Tata Ruang, difokuskan pada kegiatan: 
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang; 
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL; 
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; Penyusunan 
rencana detail tata ruang kawasan; Penyusunan rencana teknis 
ruang kawasan; Penyusunan rencana tata bangunan dan 
lingkungan; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
RTRW, dan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang. 

10) Program Pemanfaatan Ruang, difokuskan pada kegiatan: 
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; 
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pemanfaatan ruang; Survey dan pemetaan; dan Monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang; 

11) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, difokuskan pada 
kegiatan: Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan 
ruang  dan Koordinasi Teknis Perizinan. 

 
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
perumahan yaitu: 
1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, difokuskan pada 

kegiatan: Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar 
terutama bagi masyarakat miskin 

2) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan, difokuskan pada 
kegiatan: Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar 
pemukiman berbasis masyarakat 

3) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, 
difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi 
rumah akibat bencana alam 

4) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 
kebakaran, difokuskan pada kegiatan: Pengawasan pelaksanaan 
kebijakan pencegahan kebakaran; Pendidikan dan pelatihan 
pertolongan dan pencegahan kebakaran; Rekruitmen tenaga 
sukarela pertolongan bencana kebakaran; pengadaan Sarana 
dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Pencegahan dan 
pengendalian bahaya kebakaran; dan Pelayanan 
penanggulangan bahaya kebakaran. 
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5) Program pengelolaan areal pemakaman, difokuskan pada 
kegiatan: Koordinasi penataan areal pemakaman dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. 

 
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 
yaitu: 
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, 

difokuskan pada kegiatan: Penyiapan tenaga kerja pengendali 
keamanan dan kenyamanan lingkungan; Kegiatan Pelatihan 
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan 
Pengendalian Keamanan Lingkungan 

2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 
kriminal, difokuskan pada kegiatan: Peningkatan kerjasama 
dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; 
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong 
praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan; dan Peningkatan 
kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di 
daerah. 

3) Program pengembangan wawasan kebangsaan, difokuskan pada 
kegiatan: Peningkatan toleransi  dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama; Peningkatan rasa solidaritas  dan ikatan 
sosial  dikalangan masyarakat; dan Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, 
difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi pencapaian halaqoh dan 
berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan 
wawasan kebangsaan; dan Seminar,talk show, diskusi 
peningkatan wawasan kebangsaan. 

5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 
dan keamanan, difokuskan pada kegiatan Pembentukan satuan 
keamanan lingkungan di masyarakat 

6) Program Peningkatan pemberantasan penyakit mayarakat 
(pekat), difokuskan pada kegiatan: Penyuluhan pencegahan 
peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 

7) Program pendidikan politik masyarakat, difokuskan pada 
kegiatan: Penyuluhan kepada masyarakat; Kegiatan Fasilitasi 
Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. 

8) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 
alam, difokuskan pada kegiatan: Pemantauan dan 
penyebarluasan informasi potensi bencana alam. 

 
f. Sosial 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan sosial 
yaitu: 
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, 

difokuskan pada kegiatan: Pelayanan dan perlindungan sosial, 
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hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan 
anak; Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Penyusunan 
kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial; Koordinasi perumusan kebijakan 
dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan 
kemiskinan dan penurunan kesenjangan; dan Monitoring, 
evaluasi dan pelaporan 

2) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, 
difokuskan pada kegiatan: Pembangunan sarana dan prasarana 
perawatan para penyandang cacat dan trauma; Pendayagunaan 
para penyandang cacat dan eks trauma. 

3) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, difokuskan pada 
kegiatan: Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti 
asuhan/jompo. 

4) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks 
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), 
difokuskan pada kegiatan: Pendidikan dan pelatihan 
keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. 

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 
difokuskan pada kegiatan: Peningkatan peran aktif masyarakat 
dan dunia usaha; Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku 
usaha kesejahteraan sosial masyarakat; Peningkatan kualitas 
SDM kesejahteraan sosial masyarakat; dan Pengembangan 
model kelembagaan perlindungan sosial. 

 
2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 

a. Tenaga kerja 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
ketenagakerjaan yaitu: 
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

difokuskan pada kegiatan: Penyusunan data base tenaga kerja 
daerah; Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari 
kerja.   

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, difokuskan pada 
kegiatan: Penyusunan informasi bursa tenaga kerja; 
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 
kewirausahaan. 

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan, difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi 
penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan 
jaminan sosial ketenagakerjaan; Sosialisasi berbagai peraturan 
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; Peningkatan 
pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap 
keselamatan dan kesehatan kerja. 
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b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: 
1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan 

Perempuan, difokuskan pada kegiatan: Perumusan kebijakan 
peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan 
jabatan publik; Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan 
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. 

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 
Anak, difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi pengembangan pusat 
pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2); Pemetaan 
potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan 
dalam pemberdayaan perempuan dan anak; Penguatan 
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; Peningkatan 
kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan 
dan anak; Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan, difokuskan pada kegiatan: Pelaksanaan kebijakan 
perlindungan perempuan di daerah; Pelatihan bagi pelatih (TOT) 
SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT; Penyusunan 
sistem perlindungan bagi perempuan; Fasilitasi upaya 
perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 

4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 
pembangunan, difokuskan pada kegiatan: pembinaan organisasi 
perempuan dan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga 
dalam membangun keluarga sejahtera. 

5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 
anak, difokuskan pada kegiatan: pendidikan dan pelatihan 
peningkatan peran serta dan kesetaraan jender. 

 
c. Pangan 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan ketahanan 
pangan yaitu: 
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, difokuskan pada 

kegiatan: Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai 
pangan; Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan 
pangan; Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat; 
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok; 
Pengembangan cadangan pangan daerah; Pengembangan model 
distribusi pangan yang efisien; Peningkatan mutu dan 
keamanan pangan; dan Penyuluhan sumber pangan alternatif. 

 
 
 
 
 
 



V - 10 
 

d. Pertanahan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 

perumahan yaitu: 
1) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, difokuskan pada kegiatan: Penataan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

 
e. Lingkungan hidup 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
lingkungan hidup yaitu: 
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, 

difokuskan pada kegiatan: Penyediaan prasarana dan sarana 
pengelolaan persampahan; Peningkatan operasi dan 
pemeliharaan prasarana dan sarana Persampahan; Peningkatan 
kemampuan aparat pengelolaan persampahan; Kerjasama 
pengelolaan persampahan; Sosialisasi kebijakan pengelolaan 
persampahan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan persampahan; Peningkatan operasi dan 
pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup, difokuskan pada kegiatan: Koordinasi Penilaian Kota 
Sehat/Adipura; Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pengawasan 
pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; Pengkajian 
dampak lingkungan; Peningkatan peringkat kinerja perusahaan 
(proper); Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih; 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 
lingkungan hidup;  

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 
difokuskan pada kegiatan: Konservasi Sumber Daya Air dan 
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air; Pengendalian 
Dampak Perubahan Iklim;Pengelolaan keanekaragaman hayati 
dan ekosistem. 

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup, difokuskan pada 
kegiatan:Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 
bidang lingkungan; Pengembangan data dan informasi 
lingkungan; penyusunan data sumberdaya alam dan neraca 
sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah. 

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, difokuskan pada 
kegiatan: Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri; 
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang 
menimbulkan polusi;  

6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), difokuskan 
pada kegiatan:Penataan RTH; Pemeliharaan RTH; Peningkatan 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH; Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 
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f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 

kependudukan dan catatan sipil yaitu: 
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, difokuskan 

pada kegiatan: Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara 
terpadu; Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 
(membangun, updating, dan pemeliharaan); Penyediaan 
informasi yang dapat diakses masyarakat; Peningkatan 
pelayanan publik dalam bidang kependudukan; Pengembangan 
data base kependudukan; Penyusunan kebijakan 
kependudukan; Sosialisasi kebijakan kependudukan; 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: 
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, 

difokuskan pada kegiatan: Pemberdayaan Lembaga dan 
Organisasi Masyarakat Pedesaan; Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat; Penyelenggaraan 
Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 

2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, difokuskan 
pada kegiatan: Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro 
kecil dan menengah di pedesaan; Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 
desa, difokuskan pada kegiatan: Pembinaan kelompok 
masyarakat pembangunan desa; Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan; Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah. 

4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, 
difokuskan pada kegiatan: Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: 
1) Program Keluarga Berencana, difokuskan pada kegiatan: 

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 
keluarga sejahtera; Pelayanan KIE; dan Pembinaan Keluarga 
Berencana. 

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, difokuskan pada 
kegiatan: Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR). 

3) Program pelayanan kontrasepsi, difokuskan pada kegiatan: 
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; Pengadaan alat 
kontrasepsi; dan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS 
termasuk HIV/ AIDS. 
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i. Perhubungan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 

perhubungan yaitu: 
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,  

difokuskan pada kegiatan: Perencanaan pembangunan 
prasarana dan fasilitas perhubungan; Koordinasi dalam 
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Sosialisasi 
kebijakan di bidang perhubungan; Peningkatan pengelolaan 
terminal angkutan darat. 

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
LLAJ, difokuskan pada kegiatan: Rehabilitasi/pemeliharaan 
sarana alat pengujian kendaraan bermotor 

3) Program peningkatan pelayanan angkutan, difokuskan pada 
kegiatan: penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk 
peningkatan keselamtan penumpang; peningkatan disiplin 
masyarakat menggunakan angkutan; uji kelayakan sarana 
transportasi guna keselamtan penumpang; pengendalian disiplin 
pengoperasian angkutan umum di jalan raya; penciptaan 
layanan cepat, tepat, murah dan mudah; Pengembangan sarana 
dan prasarana pelayanan jasa angkutan; Sosialisasi/ 
penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; danMonitoring, 
evaluasi dan pelaporan 

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, 
difokuskan pada kegiatan: Pembangunan gedung terminal. 

5) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, difokuskan 
pada kegiatan: Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; Pengadaan 
marka jalan; dan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. 

6) Program peningkatan kelaikan operasian kendaraan bermotor, 
difokuskan pada kegiatan: Pengadaan alat pengujian kendaraan 
bermotor 

 
j. Komunikasi dan informatika 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
komunikasi dan informatika yaitu: 
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 

Massa, difokuskan pada kegiatan: Pembinaan dan 
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; Perencanaan 
dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi; 
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan 
informasi; Pengkajian dan pengembangan sistem informasi; 
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan 
informasi 

2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan 
informasi, difokuskan pada kegiatan: Pengkajian dan 
pengembangan sistem informasi. 

3) Program kerjasama informasi dan media massa, difokuskan 
pada kegiatan: Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; 
dan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah; Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi 
masyarakat; Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi.  

 
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan koperasi 
dan usaha kecil menengah yaitu: 
1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, 

difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil 
Menengah dan Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha 
Kecil Menengah 

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah, difokuskan pada kegiatan: 
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis; 
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro 
Kecil Menengah; Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan 
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil Menengah, difokuskan pada kegiatan: Sosialisasi 
dukungan informasi penyediaan permodalan; Penyelenggaraan 
promosi produk Usaha Mikro Kecil menengah; Pengembangan 
klaster bisnis; Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha 
Mikro Kecil Menengah; Penyelenggaraan promosi produk Usaha 
Mikro Kecil Menengah 

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, 
difokuskan pada kegiatan: Koordinasi pelaksanaan kebijakan 
dan program pembangunan koperasi; Sosialisasi prinsip-prinsip 
pemahaman perkoperasian; Pembinaan, pengawasan dan 
penghargaan koperasi berprestasi. 

 
l. Penanaman modal 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
penanaman modal yaitu: 
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 

difokuskan pada kegiatan: Peningkatan fasilitasi terwujudnya 
kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil 
Menengah; Pengembangan Potensi Unggulan Daerah; 
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang penanaman 
modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia Usaha; 
Pengawasan & Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Penanaman 
Modal Daerah; Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan 
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; Peningkatan 
kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi; 
Penyelenggaraan pameran investasi; Fasilitasi Penunjang 
Kegiatan Dekranasda; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, 
difokuskan pada kegiatan: Penyusunan Sistem Informasi 
Penanaman Modal di Daerah; Kajian Kebijakan Penanaman 
Modal. 
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3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana 
daerah, difokuskan pada kegiatan: Kajian potensi sumberdaya 
yang terkait dengan investasi. 

 
m. Kepemudaan dan olah raga 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan pemuda 
dan olahraga yaitu: 
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, 

difokuskan pada kegiatan: Pendataan potensi kepemudaan; 
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan; dan 
Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 

2) Program peningkatan peran serta kepemudaan, difokuskan pada 
kegiatan: Pembinaan Organisasi kepemudaan; Pendidikan dan 
pelatihan dasar kepemimpinan; Fasilitasi aksi bhakti sosial 
kepemudaan; Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda; 
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan 
generasi muda;Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan 
pemuda;  Pameran prestasi hasil karya pemuda; dan Fasilitasi 
Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur 
Pendidikan. 

3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan 
kecakapan hidup pemuda, difokuskan pada kegiatan: Pelatihan 
kewirausahaan bagi pemuda. 

4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; 
difokuskan pada kegiatan: Pemberian penyuluhan tentang 
bahaya narkoba bagi pemuda. 

5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, 
difokuskan pada kegiatan: Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, difokuskan 
pada kegiatan: Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi 
pelajar dalam olahraga; Peningkatan kesegaran jasmani dan 
rekreasi; Penyelenggaraan kompetisi olahraga; Pemassalan 
olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat. 

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, 
difokuskan pada kegiatan: Peningkatan pembangunan sarana 
dan prasarana olahraga dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana 
dan prasarana olahraga. 

 
n. Statistik 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan statistik 
yaitu: 
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, 

difokuskan pada kegiatan: Penyusunan dan pengumpulan data 
dan statistik daerah; Pengolahan, updating dan analisis data 
dan statistik daerah; Pengolahan, updating dan analisis data 
PDRB. 
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o. Kebudayaan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 

kebudayaan yaitu: 
1) Program Pengembangan Nilai Budaya, difokuskan pada 

kegiatan: Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; 
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah; dan 
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang 
budaya. 

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, difokuskan pada 
kegiatan: Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
kekayaan budaya; Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan 
budaya lokal daerah; Pengelolaan dan pengembangan 
pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air; Pengembangan kebudayaan dan 
pariwisata; dan Pendukungan pengelolaan museum dan taman 
budaya di daerah. 

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, difokuskan pada 
kegiatan: Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; 
Penyelenggaraan dialog kebudayaan; Fasilitasi perkembangan 
keragaman budaya daerah; dan Fasilitasi penyelenggaraan 
festival budaya daerah 

 
p. Perpustakaan  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
perpustakaan yaitu: 
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan, difokuskan pada kegiatan: Pemasyaraktan minat 
dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya 
masyarakat pembelajar; Pengembangan minat dan budaya baca; 
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 
masyarakat; Pelaksanaan Koordinasi pengembangan 
kepustakaan; Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan 
dan minat baca di daerah; Penyelenggaraan kordinasi 
pengembangan budaya baca; Perencanaan dan penyusunan 
program budaya baca; Publikasi dan sosialisasi minat dan 
budaya baca; Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum 
daerah; Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 
q. Kearsipan 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan kearsipan 
yaitu: 
1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, difokuskan 

pada kegiatan: Pengumpulan data dan Pemeliharaan peralatan 
jaringan informasi kearsifan 

2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, 
difokuskan pada kegiatan: Pengadaan sarana pengolahan dan 
penyimpanan arsip; Pendataan dan penataan dokumen/arsip 
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daerah; Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk 
informatika. 

3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 
kerasipan, difokuskan pada kegiatan: Pemeliharaan rutin/ 
berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dan 
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.  

4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, difokuskan 
pada kegiatan: Penyediaan sarana layanan informasi arsip; dan 
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi 
pemerintah/swasta. 

 
3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

a. Kelautan dan perikanan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan kelautan 

dan perikanan yaitu: 
1) Program pengembangan budidaya perikanan, difokuskan pada 

kegiatan: Pengembangan bibit ikan unggul  
2) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan, difokuskan pada kegiatan: Pembinaan dan 
Pengembangan Perikanan. 

 
b. Pariwisata 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan pariwisata 
yaitu: 
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, difokuskan pada 

kegiatan: Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata; Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara 
di dalam dan di luar negeri; dan Pelatihan pemandu wisata 
terpadu. 

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, difokuskan pada 
kegiatan: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 
pariwisata; dan Pengembangan daerah tujuan wisata. 

3) Program Pengembangan Kemitraan, difokuskan pada kegiatan: 
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata 
bekerjasama dengan lembaga lainnya; dan Pengembangan sumber 
daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 

 
c. Pertanian 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan pertanian 
yaitu: 
1) Program peningkatan kesejahteran petani, difokuskan pada 

kegiatan: Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. 
2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 

perkebunan, difokuskan pada kegiatan: Promosi hasil produksi 
pertanian/perkebunan unggulan; Pengolahan informasi 
permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan. 
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3) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan, difokuskan 
pada kegiatan:Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 
teknologi peternakan tepat guna. 

4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, difokuskan 
pada kegiatan: Penyediaan sarana produksi pertanian/ 
perkebunan. 

5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, 
difokuskan pada kegiatan:Pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit menular ternak.  

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, difokuskan pada 
kegiatan:Pembibitan dan perawatan ternak. 

7) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, 
difokuskan pada kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/ 
Internasional Penyediaan Hasil Produksi Peternakan 
Komplementer. 

8) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan, difokuskan 
pada kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 
teknologi peternakan tepat guna. 

 
d. Perdagangan 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
perdagangan yaitu: 
1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, 

difokuskan pada kegiatan: peningkatan pengawasan peredaran 
barang dan jasa; fasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan pengaduan konsumen. 

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, difokuskan pada 
kegiatan: koordinasi program pengembangan ekspor dengan 
instansi terkait; pembangunan promosi perdagangan internasional; 
fasilitasi kemudahan perijinan usaha. 

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri, 
difokuskan pada kegiatan: pengembangan pasar dan distribusi 
barang/produk; peningkatan sistem dan jaringan informasi 
perdagangan. 

4) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, difokuskan 
pada kegiatan: Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima 
dan asongan. 

 
e. Perindustrian  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan industri 
yaitu: 
1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; difokuskan 

pada kegiatan: Pengembangan Infrastruktur kelembagaan 
standarisasi; Pengembangan sistem inovasi teknologi industri; dan 
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, difokuskan 
pada kegiatan: Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 
memperkuat jaringan klaster industri; Penyusunan kebijakan 
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industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan 
menengah 

3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, difokuskan 
pada kegiatan: pembinaan kemampuan teknologi industri; 
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri; dan Pembinaan 
industri. 

4) Program Penataan Struktur Industri, difokuskan pada kegiatan: 
Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir; dan penyediaan sarana 
maupun prasarana klaster industri. 

 
f. Transmigrasi 

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 pada urusan 
ketransmigrasian yaitu: 
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, difokuskan pada 

kegiatan: Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan 
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. 

 
4. Penunjang Urusan Pemerintahan 

a. Perencanaan Pembangunan 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017terkait perencanaan 

pembangunan yaitu: 
1) Program Pengembangan data/informasi, difokuskan pada kegiatan: 

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target 
kinerja program dan kegiatan; Penyusunan dan pengumpulan data 
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. 

2) Program Kerjasama Pembangunan, difokuskan pada kegiatan: 
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga; dan Koordinasi 
dalam pemecahan masalah-masalah daerah. 

3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat 
tumbuh, difokuskan pada kegiatan: Penyusunan perencanaan 
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh. 

4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan 
besar, difokuskan pada kegiatan: Koordinasi penyelesaian 
permasalahan transportasi perkotaan; Koordinasi perencanaan 
penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Koordinasi 
perencanaan penanganan perumahan; Koordinasi perencanaan air 
minum, drainase dan sanitasi perkotaan. 

5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 
pembangunan daerah, difokuskan pada kegiatan: peningkatan 
kemampuan teknis aparat perencana; dan Bimbingan teknis 
tentang perencanaan pembangunan daerah.  

6) Program perencanaan pembangunan daerah, difokuskan pada 
kegiatan: Penyusunan rancangan RKPD; Penyelenggaraan 
musrenbang RKPD; Penetapan RKPD; Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

7) Program perencanaan pembangunan ekonomi, difokuskan pada 
kegiatan: Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 
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masyarakat; Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 
ekonomi. 

8) Program perencanaan sosial budaya, difokuskan pada kegiatan: 
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 

 
b. Keuangan  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 terkait keuangan yaitu: 
1) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah, difokuskan pada kegiatan: Penyusunan sistem dan 
prosedur pengelolaan keuangan daerah; Penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi; Penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang APBD; Penyusunan 
rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; Penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 
Perubahan APBD; Penyusunan rancangan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan 
rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan Sistem 
informasi keuangan daerah; Penyusunan Sistem informasi 
pengelolaan keuangan daerah; Bimbingan teknis implementasi 
paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; Peningkatan 
manajemen aset/barang daerah; Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
sumber-sumber pendapatan daerah; Peningkatan dan Pengelolaan 
PAD; Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; Pengelolaan 
Sarana dan Prasarana Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; 
Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah; Peningkatan 
Akurasi Penetapan Pajak Daerah. 

 
c. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 terkait kepegawaian 
serta pendidikan dan pelatihan yaitu: 
1) Program Pendidikan Kedinasan, difokuskan pada kegiatan: 

pendidikan penjenjangan struktural. 
2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, difokuskan 

pada kegiatan: Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon 
PNS Daerah; Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi 
bagi PNS daerah. 

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, difokuskan 
pada kegiatan: Penyusunan rencana pembinaan karir PNS; Seleksi 
penerimaan calon PNS; Penempatan PNS; Penataan sistem 
administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS; Pembangunan/ 
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah; Proses 
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Pemberian 
bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. 
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d. Sekretariat DPRD  
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 terkait sekretariat 

DPRD yaitu: 
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, 

difokuskan pada kegiatan: Pembahasan rancangan peraturan 
daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah 
daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat-rapat alat 
kelengkapan dewan; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; 
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; Kunjungan 
Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah; 
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi; dan Sosialisasi 
peraturan perundang-undangan. 

 
e. Sekretariat Daerah  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 terkait sekretariat 
daerah yaitu: 
1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil 

kepala daerah, difokuskan pada kegiatan: Dialog/audiensi dengan 
tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan 
masyarakat; Rapat koordinasi unsur MUSPIDA. 

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, 
difokuskan pada kegiatan: Peningkatan koordinasi dan kerjasama 
di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan 
dunia usaha. 

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, difokuskan 
pada kegiatan: Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan 
perundang-undangan; Penyusunan rencana kerja rancangan 
peraturan perundang-undangan; Legislasi rancangan peraturan 
perundang-undangan; Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan; Publikasi peraturan perundang-undangan; Kajian 
peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar 
peraturan perundang-undangan daerah. 

4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, difokuskan pada 
kegiatan: Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom 
baru; Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke 
daerah pemekaran. 

 
f. Inspektorat Daerah  

Program dan fokus kegiatan tahun 2017 terkait inspektorat 
daerah yaitu: 
1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, difokuskan pada 
kegiatan: Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; Tindak 
lanjut hasil temuan pengawasan; Evaluasi berkala temuan hasil 
pengawasan. 
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2) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan, difokuskan pada kegiatan: Pelatihan 
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 
 

5. Program Seluruh SKPD 
Program dan fokus kegiatan tahun 2017 penunjang urusan yang 

melekat ke seluruh perangkat daerah yaitu: 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, difokuskan pada 

kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS; Penyediaan 
barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor; Penyediaan peralatan rumah tangga; 
Penyediaan makanan dan minuman. 

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, difokuskan 
pada kegiatan: Pembangunan gedung kantor; Pengadaan mebeleur. 

c. Program peningkatan disiplin aparatur, difokuskan pada kegiatan: 
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, difokuskan 
pada kegiatan: Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan; Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan, difokuskan pada kegiatan: Penyusunan 
laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja 
daerah; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD; Penyusunan laporan keuangan semesteran; 
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. 

 


