BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
27 Tahun 2008, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang
perencanaan

pembangunan

daerah,

statistik,

penelitian

dan

pengembangan;
b. BAPPEDA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang maksud :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan pola dasar pembangunan dan
rencana strategis daerah;
c. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi,
sosial dan budaya;
d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang fisik dan
prasarana;
e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan
pengembangan serta pengendalian;
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan.
c.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dibawah
ini :
a. Menyusun dokumen perencanaan, RPJP, RPJM, RKPD dan dokumen
perencanaan lainnya;
b. Mengkoordinasikan dan menyusun pola dasar pembangunan dan
rencana strategis daerah;
c. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang fisik dan
prasarana;
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d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, mengikuti
musrenbang kabupaten, mengikuti MUSRENBANG pusat/nasional,
rapat-rapat koordinasi;
e. Menyusun RAPBD/APBD kabupaten dan perubahannya : arah dan
kebijakan umum APBD, strategi dan prioritas APBD, penelitian RASK
belanja langsung, penyiapan nota keuangan;
f. Memantau,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

pembangunan di daerah kabupaten;
g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugas.
A. SEKRETARIAT
1. Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan
rencana kerja, kepegawaian, keuangan, kesekretariatan dan rumah
tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada semua unsur organisasi BAPPEDA.
2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya
penyusunan

pola

pembangunan

dasar

daerah,

pembangunan
rancangan

daerah,

program

pembangunan

tahunan

daerah, rencana strategis daerah dan program kerja BAPPEDA;
b. Perencanan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya
urusan keuangan dan pengelolaan anggaran di lingkungan
BAPPEDA;
c. Perencanan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya
urusan kesekretariatan, surat menyurat, kepegawaian, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkup BAPPEDA;
d. Penghimpunan dan penyusunan pra konsep RAPBD di bidang
belanja pembangunan;
e. Pemberian

saran/telaahan

kepada

atasan

sesuai

bidang

tugasnya;
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f. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi
dan evaluasi.
3. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Membina

penyusunan

rencana

kerja

dan

laporan

kegiatan/pembinaan tugas-tugas sub bagian perencanaan;
b. Membina administrasi kepegawaian/pembinaan tugas-tugas sub
bagian kepegawaian;
c. Membina administrasi keuangan/pembinaan tugas-tugas sub
bagian keuangan;
d. Mengkoordinir penyusunan RASK BAPPEDA;
e. Membina

sekretariat/pembianaan

tugas-tugas

sub

bagian

umum;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.

(A). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas
penyelenggaran kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,
pengadaan,

rumah

tangga

menyelenggarakan

dan

kegiatan

perlengkapan,
pengelolaan

serta
urusan

kepegawaian.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Menyiapkan bahan pengadaan : pengujian kesehatan,
penempatan calon pegawai, tenaga lepas, perbaikan
nama, perbaikan sebutan SK jabatan;
b. Menyiapkan bahan dan rencana mutasi kepegawaian
meliputi pengangkatan menjadi pegawai tetap/dalam
jabatan,

kenaikan

pemindahan/

pangkat,

perlimpahan/

kenaikan

gaji

perbantuan,

berkala,

datasering/

penempatan kembali, penunjukan tugas belajar, mutasi
pegawai instansi baru dan pindah;
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c. Menyiapkan bahan kedudukan : meliputi perhitungan masa
kerja, penyesuaian pangkat/gaji, penghargaan ijazah,
jenjang pangkat (DUK), penilaian mahasiswa;
d. Meningkatkan

kesejahteraan

tunjangan,

dana,

pegawai

perawatan

:

meliputi

kesehatan/askes,

koperasi/distribusi, perumahan/tanah, bantuan sosial,
rekreasi

dan

dispensasi,

data

pegawai

yang

akan

memasuki pensiun;
e. Memproses cuti pegawai : cuti tahunan, cuti besar, cuti
sakit, cuti hamil, cuti naik haji/alasan penting;
f. Menyiapkan bahan penilaian : meliputi penghargaan,
hukuman, konduite (DP3), ujian dinas, penilaian kekayaan
pribadi (LP2P) dan rehabilitas;
g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian : meliputi formasi,
registrasi, daftar riwayat pekerjaan, hak, penggajian,
sumpah/janji dan korps pegawai;
h. Menyiapkan

bahan

pemberhentian

:

meliputi

pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak
pensiun, karena meninggal, alasan lain, uang pesangon,
uang tunggu, untuk sementara waktu, tidak dengan
hormat;
i. Menyiapkan

bahan

pendidikan

pegawai

:

meliputi

perencanaan, pendidikan regular, pendidikan non regular,
pendidikan keluar negeri, metode, tenaga pengajar,
administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan;
j. Melaksanakan tugas tambahan : sekretariat tim penilai
fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu;
k. Melaksanakan

urusan

naskah

dinas,

pengetikan,

penggandaan, penataan berkas, perawatan dan arsip;
l. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas
sesuai prosedur yang berlaku dan pengaturan pemakaian
dan pemeliharaan kendaraan dinas;
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m. Melaksanakan kegiatan pemindah arsip inaktif dan atau
yang telah melampaui batas jadwal retensinya kepada
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, sedikitnya satu kali
dalam 2 tahun;
n. Menyiapkan akomodasi tamu dan pelayanan pemakaian
telepon,

pengelolaan

hubungan

masyarakat

dan

keprotokolan serta penertiban urusan rumah tangga
kantor;
o. Menyusun bahan RKBU dan RTBU sesuai usulan/keperluan
dari masing-masing bidang;
p. Melaksanakan pengawasan kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor;
q. Melaksanakan
distribusi,

pengadaan,

pemeliharaan,

penyimpanan,
penghapusan

inventaris,
barang

dan

perlengkapan kantor/dinas serta mengatur tata guna
perlengkapan dinas sesuai manual administrasi barang.
(B). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan mengolah data, menyusun
program dan rencana kerja, laporan kegiatan badan dan
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Melaksanakan

pengumpulan

data

informasi

untuk

menyusun rencana dan program lingkup BAPPEDA;
b. Menghimpun dan mengelola data dalam berbagai bentuk
serta

mengolah

perencanaan

pembangunan

lingkup

BAPPEDA;
c. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan secara
strategi,

program

kerja,

LAKIP

unit

kerja

lingkup

BAPPEDA;
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d. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pra
DUP/DIP/ pra LK/LK untuk bahan RAKORBANG dan bahan
RAPBD lingkup BAPPEDA;
e. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pra
DUP/DIP/pra LK/LK dari berbagai sumber dana lingkup
BAPPEDA;
f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi laporan terhadap
pelaksanaan proyek di lingkungan BAPPEDA;
g. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem
dan prosedur kerja;
h. Menyelenggarakan administrasi keuangan BAPPEDA;
i. Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan BAPPEDA
sebagai penjabaran DASK;
j. Melaksanakan

pengelolaan

belanja

tidak

langsung

BAPPEDA;
k. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji BAPPEDA;
l. Menyusun petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan
BAPPEDA;
m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata
usaha kesatuan pemegang kas unit BAPPEDA;
n. Melaporkan

kepada

sekretariat

mengenai

kegiatan

keuangan sebagai bahan atau masukan dalam rangka
pengendalian;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
(C). Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
1. Sub bagian evaluasi dokumentasi dan pelaporan mempunyai
tugas

melakukan

pengumpulan

dan

mengolah

data

berdasarkan hasil evaluasi, penyelamatan dan pemeliharaan
arsip dalam bentuk dokumentasi serta pelaporan kegiatan
SKPD.
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2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program
evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan RENJA
BAPPEDA;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program
evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan RENJA
BAPPEDA;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem
pelaksanaan kegiatan;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan
tata naskah dan tata kearsipan agar diporeleh surat
menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib
dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku;
e. Menghimpun

dan

menyiapkan

bahan

untuk

mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan
pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau
satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan
kinerja SKPD;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
B. BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
1. Bidang ekonomi, sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan
dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan

pembangunan

pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, agama dan kebudayaan.
2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
di bidang pendidikan;
b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
di bidang kesejahteraan masyarakat;
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c.

Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
ekonomi;

d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
kebudayaan dan agama.
3. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

rencana

pembangunan dibidang pertanian, pertambangan dan energi,
perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan pengembangan
dunia usaha;
b. Menyiapkan
pembangunan

bahan
di

koordinasi

bidang

penyusunan

pendidikan,

pembinaan

rencana
mental

spiritual keagamaan dan kesejahteraan rakyat;
c.

Menyiapkan
pembangunan

bahan
di

koordinasi

bidang

penyusunan

pemerintahan,

rencana

informasi

dan

komunikasi serta kependudukan;
d. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
(A). Sub Bidang Ekonomi
1. Sub bidang ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
menyusun rencana dan program pembangunan di bidang
ekonomi.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rencana
pembangunan dibidang pertanian, pertambangan dan
energi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan dunia
usaha;
b. Melaksanakan

supervisi

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan program pembangunan di bidang pertanian,
pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan,
koperasi dan dunia usaha;
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c.

Melaksanakan

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

bidang

ekonomi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas.
(B). Sub Bidang Sosial dan Budaya
1. Sub bidang sosial dan budaya mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan menyusun rencana dan program pembangunan di
bidang sosial dan budaya.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang
pendidikan

dan

pembinaan

mental

spiritual

serta

mengevaluasi pelaksanaannya;
b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang
kesejahteraan

masyarakat

serta

mengevaluasi

pelaksanaannya;
c. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang
pemerintahan

dan

komunikasi

serta

mengevaluasi

pelaksanaannya;
d. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang
kependudukan serta mengevaluasi pelaksanaannya;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
C. BIDANG FISIK DAN PRASARANA
1. Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi melaksanakan dan
mengkoordinasikan perencanan pembangunan daerah di bidang
tata ruang, pengairan, perhubungan, pengembangan wilayah dan
permukiman, sumber daya alam serta lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan

RTRW yang akan menjadi

wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu;
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b. Mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

perencanaan

pembangunan

dibidang pengairan;
c. Mengkoordinasikan

dibidang perhubungan;
d. Mengkoordinasikan

penyusunan

dibidang pengembangan wilayah dan pemukiman;
e. Mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Mengkoordinasi penyusunan rencana rinci tata ruang (RRTR) dan
rencana tata ruang kawasan (RTRK) sebagai jabaran lebih lanjut
RTRW Kabupaten Tanah Bumbu;
g. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan RTRW
Kabupaten Tanah Bumbu dengan RTRW provinsi, rencana tata
ruang kawasan yang telah ditetapkan oleh provinsi, dan RTRW
perbatasan.
3. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaiman tersebut :
a. Menyiapkan bahan sosialisasi penyusunan perencanaan di bidang
ketataruangan;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

penyusunan

perencanaan

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang pengairan;
c. Menyiapkan

bahan

koordinasi

pembangunan bidang perhubungan;
d. Menyiapkan

bahan

koordinasi

pembangunan bidang pengembangan wilayah dan permukiman;
e. Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang SDA dan LH;
f. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang fisik dan prasarana;
g. Menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan tata ruang
Kabupaten Tanah Bumbu dan fasilitas penyusunan rencana tata
ruang kabupaten;
h. Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

pemanfaatan,

pemantauan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah
maupun sektoral;
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i. Mengoptimalkan
(pemantauan,

penyelenggaraan
evaluasi

dan

penertiban,

pelaporan)

pengawasan

dan

perijinan

pemanfaatan ruang;
j. Melaksanakan fasilitas dan supervisi kepada dinas/instansi,
masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan perencanaan tata
ruang;
k. Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

pengembangan

kemitraan dalam pemanfaatan tata ruang kabupaten;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
(A). Sub Bidang Sarana dan Prasarana
1. Sub

bidang

menyiapkan

sarana

dan

prasarana

mempunyai

fungsi

bahan

dan

menyusun

perencanaan

dan

penyiapan sarana dan prasarana.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan bidang pengairan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan bidang perhubungan;
c.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan

bidang

pengembangan

wilayah

dan

permukiman;
d. Menginventarisasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana;
e. Melakukan

kegiatan

pengawasan

yang

meliputi

pemantauan ke lapangan, evaluasi dan pelaporan;
f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas.

(B). Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1. Sub bidang TR, SDA dan LH mempunyai fungsi menyiapkan
bahan dan menyusun rencana, program pembangunan dan
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pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
fasilitas penyusunan rencana dan program pemanfaatan tata
ruang.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Melaksanakan

kegiatan

evaluasi,

sinkronisasi

dan

keterpaduan penyusunan revisi RTRW kabupaten;
b. Melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan
dalam penyusunan RTRW untuk wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu;
c.

Melanjutkan kolpilasi, desimensi dan keterpaduan data
numerik dan spasial RTRW kabupaten dan rencana teknik
kawasan Kabupaten Tanah Bumbu;

d. Memberikan

sosialisasi,

diseminasi

dan

informasi

peraturan dan bimbingan teknik penataan ruang;
e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam dan
pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
f.

Melakukan

pembinaan

dan

pengembangan

serta

pengelolaan di bidang lingkungan hidup;
g.

Menyusun, menelaah program tahunan pemanfaatan
sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan
dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah
atau proyek yang diusulkan untuk dimasukkan kedalam
program tahunan nasional;

h. Melakukan

koordinasi

pembahasan

usulan

rencana

rehabilitasi hutan dan lahan evaluasi kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan (DAK DR) kabupaten;
i. Mengikuti pelatihan, seminar, sarasehan, rapat kerja dan
temu karya pengelolaan SDA-LH;
j.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan dan
memelihara arsip-arsip kegiatan sub bidang tata ruang
SDA-LH;
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k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas.

D. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN
1. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
Bidang
mempunyai

penelitian,
tugas

pengembangan

melaksanakan

dan

dan

pengendalian

memfasilitasi

kegiatan

penelitian untuk pengembangan potensi daerah, melaksanakan
pengolahan data statistik perencanaan pembangunan daerah,
pengkoordinasian data perencanaan semua perangkat daerah, serta
melaksanakan

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan semua aspek dan
potensi daerah;
b. Pemberian bantuan dan fasilitasi terhadap penelitian yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau
pihak lain dalam rangka pengembangan daerah;
c. Penyiapan bahan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Melaksanakan

dan

mengkoordinasi

pemantauan

dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah;
b. Melaksanakan

monitoring

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

program, mengembangkan sistem perencanaan pembangunan,
mengadakan penelitian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas
BAPPEDA dalam pelaksanaan program serta pengembangan data
statistik dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan dan atau pelaksanaan koordinasi penyusunan
program tahunan di bidang kerjasama pembangunan dan
melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

serta

mengadakan

penelitian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas BAPPEDA
Renstra 2011-2015
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dalam pelaksanaan program, serta pengembangan data statistik
dan pelaporan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas.
(A). Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
pemerintahan,
perlindungan

pembangunan,
masyarakat,

pemberdayaan

potensi

keuangan

dan
daerah,

pengkajian, analisis kebijakan, kerjasama, penelitian serta
memberikan bantuan dan fasilitas terhadap penelitian yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat
atau pihak lainnya dalam rangka pengembangan daerah.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut :
a. Menghimpun data-data dan informasi baik yang bersumber
dari pengamatan lapangan, hasil pelaporan maupun data
sekunder tentang daerah;
b. Menyusun data dan informasi secara sistematis dan
terkendali dalam bentuk pustaka guna bahan acuan;
c. Mengolah data dan informasi untuk menjadi kajian dan
pengembangan selanjutnya;
d. Menyiapkan bahan-bahan ekspose tentang perencanaan
pembangunan daerah dan hasil-hasilnya sebagai materi
publikasi yang akan dilaksanakannya;
e. Melaksanakan penelitian atas hasil-hasil program kegiatan
yang telah dilaksanakan yang akan maupun yang belum
diusulkan;
f. Melaksanakan penelitian pembangunan terhadap potensi
daerah yang mungkin dapat dikembangkan.
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STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada tabel 1 sebagai berikut berikut :
TABEL 1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN

KASUBBAG
UMUM &KEPEGAWAIAN

KASUBBAG
PERENCANAAN & KEUANGAN

KASUBBAG
EVADOKLAP

STAF

STAF

STAF

KABID LITBANGDAL

KABID FISIK & PRASARANA

KABID EKOSOSBUD

KASUBBID
SARANA DAN PRASARANA

KASUBBID
TATA RUANG,SDA & LH

KASUBBID
LITBANG

KASUBBID
PENGENDALIAN

KASUBBID
EKONOMI

KASUBBID
SOSBUD

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

BAPPEDA KABUPATEN TANAH BUMBU
2.2 SUMBER DAYA
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan bulan
September Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Jabatan Eselonering :
 Eselon

II.B

: 1 orang

 Eselon

III.A

: 1 orang

 Eselon

III.B

: 3 orang

 Eselon

IV.A

: 9 orang

 Jabatan Fungsional

: 2 orang

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 Gol./Ruang IV/b

: 1 orang

 Gol./Ruang

: 1 orang

IV/a

 Gol./Ruang III/d

: 3 orang

 Gol./Ruang III/c

: 4 orang

 Gol./Ruang III/b

: 7 orang

 Gol./Ruang III/a

: 6 orang

 Gol./Ruang II/c

: 3 orang

 Gol./Ruang II/a

: 4 orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan :
 S.2

:

5 orang

 S.1

: 12 orang

 D.3

:

4 orang

 SLTA/Sederajat

:

5 orang

4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) :
 Laki-laki

: 10 orang

 Perempuan

: 6 orang

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Tingkat Pendidikan :
 S.1

: 4 orang

 D.3

: 1 orang

 SLTA/Sederajat

: 8 orang
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Data aset milik daerah yang ada di lingkungan BAPPEDA sampai dengan
bulan Juni Tahun 2011:
TABEL 2
DATA ASET BAPPEDA
Keadaan Per
Kode
30 Juni 2011
Bidang
Nama Bidang Barang
Jumlah Jumlah Nilai
Barang
Barang
(Rp)
1
2
3
4
5
1.
01
TANAH
0
2.
PERALATAN DAN MESIN
02
a. Alat-alat Besar
0
03
b. Alat-alat Angkutan
22
785.935.000
04
c. Alat-alat Bengkel dan alat Ukur
0
05
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan
0
06
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
411
895.918.300
07
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi
17
80.288.000
08
g. Alat-alat Kedokteran
0
09
h. Alat-alat Laboratorium
0
10
i. Alat-alat Keamanan
0
3.
GEDUNG DAN BANGUNAN
11
a. Bangunan Gedung
1
99.919.000
12
b. Bangunan Monumen
0
4.
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
13
a. Jalan dan Jembatan
0
14
b. Bangunan Air/Irigasi
1
10.000.000
15
c. Instalasi
0
16
d. Jaringan
3
56.855.000
5.
ASET TETAP LAINNYA
17
a. Buku Perpustakaan
48
16.201.810
18
b. Barang Bercorak
35
5.250.000
Kesenian/Kebudayaan
19
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan
0
6.
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Jumlah Total
538
1.950.367.110
Sumber : Data Aset BAPPEDA Semester I Tahun 2011

No
Urut

2.3 KINERJA PELAYANAN
Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan
sasaran/target

RENSTRA

periode

sebelumnya

(Tahun

2010)
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kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan, yaitu :
1. Bidang Perencanaan Pembangunan
a. Realisasi program dan kegiatan :
-

-

Dokumen RPJMD

:

Alokasi APBD kabupaten

: Rp. 255.210.000,-

Realisasi fisik

: 73,69 %

Realisasi keuangan

: Rp. 188.107.003,- (73,71%)

MUSRENBANG RKPD

:

Alokasi APBD kabupaten

: Rp. 223.925.000,-

Realisasi fisik

: 87,68 %

Realisasi keuangan

: Rp. 196.477.000,- (87,75%)

b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal :
- Tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah, yaitu
dokumen RPJMD Tahun 2011-2015;
- Tersedianya dokumen RKPD Tahun 2011 yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah;
c. Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan :
- Dokumen RPJMD :
RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan
penjabaran

visi,

misi

dan

program

Gubernur/Wakil

Gubernur

Kalimantan Selatan, yang terpilih pada pemilihan kepala daerah
(Pilkada) gubernur Tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah
tahapan 5 (lima) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari
RPJPD

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun

2005-2025,

Renstra 2011-2015
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“Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah
Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri”. RPJMD merupakan
pedoman dalam penyusunan RENSTRA setiap SKPD dan RKPD setiap
tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif,
terpadu

dan

menyeluruh,

serta

mengedepankan

keterlibatan

masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan
menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 telah disusun melalui
proses

pendekatan

perencanaan

pembangunan

yaitu

politik,

teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan
masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up).
Penyelesaian dokumen RPJMD yang tersusun dalam satu paket dengan
alokasi dana dalam penyusunan RPJMD sebesar

Rp.255.210.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.188.107.003,-. Berdasarkan
perbandingan indikator antara target dengan realisasi baik secara
fisik maupun keuangan maka pencapaian kinerja atas pelaksanaan
program dan kegiatan sebesar 73,71 %.
-

MUSRENBANG RKPD :
Musyawarah
pemerintah

perencanaan

daerah

pembangunan

merupakan

serangkaian

rencana

kerja

kegiatan

yang

dimaksudkan untuk menyusun dokumen RKPD. Dokumen RKPD dapat
juga disebut dengan dokumen pembangunan tahunan daerah, karena
rencana kerja yang termuat didalamnya berlaku untuk periode satu
tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Mengingat
RKPD adalah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
RKP, maka di dalam RKPD wajib memuat rancangan kerangka
ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, pendanaannya baik
yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan

rancangan

RKPD

dilakukan

melalui

proses

pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA dengan seluruh SKPD
melalui penyelenggaraan MUSRENBANG dan berfungsi sebagai forum
untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang
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rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
sinkronisasi

dan

sinergisme

rencana

kerja

antara

antar

kementrian/lembaga/SKPD dan antar pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan dari daerah.
Pelaksanaan MUSRENBANG dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional.
Ditargetkan jumlah buku RKPD yang tersusun sebanyak 65 buku
dengan alokasi dana dalam penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD
sebesar

Rp.223.925.000,-

dengan

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.196.477.500,-. Berdasarkan perbandingan indikator antara target
dengan realisasi baik secara fisik maupun keuangan maka pencapaian
kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 87,75%.
2. Bidang Tata Ruang
a. Realisasi program dan kegiatan :
-

-

Tata ruang wilayah

:

Alokasi APBD kabupaten

: Rp. 301.815.000,-

Realisasi fisik

: 9,45 %

Realisasi keuangan

: Rp. 28.610.000,- (9,48%)

Detail tata ruang wilayah

:

Alokasi APBD kabupaten

: Rp. 663.155.000,-

Realisasi fisik

: 10,12 %

Realisasi keuangan

: Rp. 67.359.290,- (10,16%)

b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal :
-

Tersusunnya dokumen rencana tata ruang wilayah;

-

Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan ibukota.

c. Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan :
Penyusunan dokumen rencana tata ruang sudah dilaksanakan
sejak tahun 2004. Dokumen perencanaan penataan ruang yang telah
tersusun yaitu RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 yang telah
dibuat Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Tanah
Bumbu, Dokumen RTRW Kecamatan Batulicin Tahun 2005, Dokumen
Rencana

Tata

Ruang

Kecamatan

Wilayah

Satui

Tahun
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Penyusunan rencana detail kawasan diperlukan karena mengingat
pertumbuhan Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu yang berkembang
pesat. Untuk mengatur pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah
maka RDTR kawasan ibukota kabupaten sangat diperlukan. Tahun
2008 kegiatan ini tidak terealisasi karena terkendala oleh adanya
Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan
perbandingan indikator antara target dengan realisasi baik secara
fisik maupun keuangan maka pencapaian kinerja atas penyusunan
dokumen RDTR kawasan ibukota/kabupaten sebesar 10,16%, dan
pencapaian kinerja atas penyusunan dokumen rencana tata ruang
wilayah sebesar 9,48%.

3. Bidang Statistik
a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal :
-

Tersedianya Buku Profil Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2009/2010 yang disusun sebanyak 100 buku KDA serta SIPD 50 buku.

-

Tersedianya Buku Profil KCA Tahun 2009/2010

yang disusun

ditargetkan sebanyak 100 buku.
-

Tersedianya Buku SIPI yang disusun ditargetkan sebanyak 100 buku.

b. Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan
program dan kegiatan ini adalah sebesar :
-

Alokasi anggaran

: Rp. 109.260.000,-

-

Realisasi anggaran

: Rp. 103.410.000,- (94,65%)

-

Realisasi fisik

: 94,54%

c. Proses perencanaan pembangunan
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan
data dan informasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui
kemajuan dan perubahan yang terjadi sebagai resultante dari
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, di
samping sebagai bahan referensi

bagi pengambil keputusan untuk

merumuskan kebijakan atau perencanaan di tahun berikutnya.
Kegiatan ini berupa penyusunan buku KDA, KCA, SIPI dan SIPD.
Penyusunan KDA dan KCA adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap
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tahun dalam rangka untuk memenuhi data dan informasi untuk
keperluan perencanaan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan
bekerjasama

dengan

BPS

Kabupaten

Tanah

Bumbu,

sehingga

pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyusunan draft
final sampai dengan perbaikan setelah ekspose dilaksanakan oleh BPS
Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan SIPD merupakan program yang
telah dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri sejak Tahun
2003, yang kedepannya dimaksudkan untuk menghitung perolehan
DAU dan DAK masing-masing daerah, di samping itu juga untuk
mengetahui Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) serta komoditas
unggulan masing-masing daerah. Untuk mendukung program tersebut
semua kabupaten/kota wajib menyampaikan data-data SIPD sesuai
dengan formulir yang telah disediakan. Data yang disampaikan
tersebut berupa data numerik dan data spasial.
Output dari kegiatan ini yaitu jumlah buku Profil Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009/2010 yang disusun sebanyak
100 buku KDA dan 5 buku SIPD. Dana yang dialokasikan dalam DPA
untuk kegiatan ini sebesar Rp.109.260.000,-. Dari keseluruhan dana
yang tersedia, yang terserap hanya Rp.103.410.000,- (94,65%).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
BAPPEDA pada 5 (lima) tahun mendatang adalah program perencanaan tata
ruang yang mempunyai kegiatan terdiri dari :
1. Penyusunan revisi rencana tata ruang;
2. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW;
4. Sosialisasi perturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang;
5. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang;
6. Evaluasi RTRW.
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Hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya
dengan baik perencanaan penataan ruang di Kabupaten Tanah Bumbu.
Program

pemanfaatan ruang mempunyai kegiatan yang terdiri dari

pengadaan SIG kabupaten dan pengadaan Citra Satelit. Dengan adanya
kegiatan ini diharapkan data tentang tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu
menjadi lebih lengkap dan akurat. Program pengendalian pemanfaatan
ruang mempunyai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang ada di
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan
terjadi penurunan pelanggaran dalam hal pemanfaatan ruang. Penyusunan
RDTR ibukota kabupaten dan Kota Pagatan merupakan langkah lanjut dari
Penyusunan

RTRW

yang

merupakan

tupoksi

Bappeda

yang

harus

dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan.
Kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana merupakan
penjabaran dan lanjutan dari program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan. Diharapkan dengan semakin meningkatnya
kualitas SDM perencana, maka perencanaan pembangunan baik yang
berbasis spasial maupun non spasial dapat menjadi lebih mapan. Kegiatan
penyelenggaraan penataan ruang meliputi program perencanaan tata
ruang, program pemanfaatan ruang, program pengendalian pemanfaatan
ruang.
Program PANSIMAS merupakan kegiatan penyediaan air minum dan
sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi
masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Secara umum
tujuan program/kegiatan ini adalah menyediakan dan meningkatkan akses
terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan/masyarakat low
income. Tujuan akhirnya adalah peningkatan taraf kesehatan bagi
masyarakat yang menjadi objek kegiatan. Program PANSIMAS ini adalah
salah satu program nasional untuk mencapai Millenium Development Goals
(MDGs) bermaksud menurunkan jumlah penduduk yang belum mempunyai
akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun

2015,

dilaksanakan dengan cara pendekatan dan melibatkan seluruh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Demand Responsive Approach),
dalam pelaksanaan hal ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat itu
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sendiri. Bentuk dari kegiatan ini adalah pembangunan sarana dan jaringan
air bersih di desa-desa yang menjadi objek kegiatan, dimulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan fisik kegiatan dan dilanjutkan dengan monitoring
dan evaluasi yang melibatkan SKPD teknis terkait yaitu Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tanah Bumbu dengan teknik pelaksanaannya mengalami
perubahan seperti mengkoordinasikan dengan instansi terkait, evaluasi
usulan RKM desa sasaran, sosialisasi program dalam monitoring pelaksanaan
PANSIMAS.
Kegiatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga merupakan
bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan program. Dalam DPA
kegiatan penelitian ini dalam pelaksanaannya direncanakan bekerjasama
dengan

lembaga

peneliti,

baik

perguruan

tinggi

maupun

institusi

pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
penelitian. Bentuk kegiatannya adalah melaksanakan penelitian yang hasil
pelaksanaannya dituangkan dalam buku laporan hasil penelitian. Sebelum
laporan hasil penelitian tersebut dipublikasikan terlebih dahulu dilakukan
ekspose di hadapan SKPD atau pihak yang terkait untuk mendapat masukan
atau perbaikan.
Kegiatan

survei

dan

pendataan

ekosistem

Terumbu

Karang

dilaksanakan bekerjasama dengan LSM. Eksploirasi dan analisis potensi
ekowisata sebagai obyek wisata unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan serta implikasi kebijakan yang dibuat oleh
kepala sekolah dan guru di tingkat SLTA. Bentuk kegiatan ini adalah
melaksanakan penelitian yang hasil pelaksanaannya dituangkan dalam buku
laporan hasil penelitian sebelum laporan

hasil penelitian tersebut

dipublikasikan terlebih dahulu dilakukan ekspose di hadapan SKPD yang
terkait untuk mendapatkan masukan/sumbangan pemekaran perbaikan.
Kegiatan ini dilaksanakan hanya sebatas pra justifikasi (kelayakan, manfaat
pendanaan, dan prosudur pengadaannya) terhadap proposal yang ada.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah bagian dari
program

perencanaan pembangunan. Kegiatan ini merupakan Tupoksi

BAPPEDA yang harus dilaksanakan dalam rangka menyajikan ”progress”
pembangunan. Bentuk dari kegiatan adalah penyusunan buku laporan yang
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dimulai dari pengumpulan, sampai dengan publikasi pengolahan, dan
analisis data kemajuan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam
pencapaian

realisasi fisik dan keuangan serta hambatan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan dilakasanakan oleh semua SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik yang bersumber dananya dari
APBD provinsi, APBD kabupaten dan APBN. Penyusunan dan penerbitan buku
laporan tersebut dilaksanakan secara periodik per triwulan. Penyusunan
laporan dana APBN berpedoman pada PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
laporan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan, merekapitulasi,
dan menganalisa laporan yang disampaikan oleh tiap SKPD, memantau ke
lokasi kegiatan serta melakukan pertemuan secara triwulan. Buku laporan
yang telah tersusun selanjutnya didistribusikan kepada semua SKPD dan
pihak lain yang terkait. Lokasi penyusunan laporan dan rapat evaluasi
triwulanan dilaksanakan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu,
sedangkan pertemuan ke lokasi kegiatan disesuaikan dengan tempat yang
diperlukan. Output kegiatan ini adalah jumlah buku laporan hasil
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Permasalahan dan hambatan yang sering dihadapi adalah:
a. Tidak semua SKPD mengumpulkan laporan tepat waktunya, dan
diharapkan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu sebagai penyedia data dan informasi selalu siap menyedikan
data dan informasi dengan tepat waktu;
b. Tidak

terlaksananya

pemantauan

ke

lokasi

kegiatan

karena

keterbatasan waktu dan jumlah personil;
c. Pertemuan secara triwulan tidak dapat dilaksanakan secara rutin
karena waktu dimulai pelaksanaan kegiatan oleh SKPD umumnya
setelah bulan April, bahkan banyak kegiatan fisik dilaksanakan di akhir
triwulan II atau di awal triwulan III (bulan September);
d. Kurangnya

kemampuan

dan

pengetahuan

personil

dalam

hal

pengendalian kegiatan;
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e. Masih ada SKPD yang belum memahami dengan baik tentang tata cara
pengisian laporan pengendalian.
Kegiatan penyusunan profil daerah merupakan bagian dari program
pengembangan data dan informasi. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan
untuk mengetahui kemajuan dan perubahan yang terjadi sebagai
resultante dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun
sebelumnya, di samping sebagai bahan referensi

bagi pengambil

keputusan untuk merumuskan kebijakan atau perencanaan di tahun
berikutnya. Penyusunan buku Kabupaten Tanah Bumbu dalam angka
merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka untuk
memenuhi

data

dan

informasi

untuk

keperluan

perencanaan

pembangunan. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten
Tanah Bumbu, sehingga pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pengolahan,
penyusunan draft final sampai dengan perbaikan setelah ekspose
dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan buku
kecamatan dalam angka merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap
tahun dalam rangka untuk memenuhi data dan informasi untuk keperluan
perencanaan pembangunan khususnya di kecamatan. Terdapat beberapa
kecamatan

yang

tidak

melaksanakan

kegiatan

penyusunan

buku

kecamatan dalam angka karena tidak semua kecamatan mengalokasikan
kegiatan tersebut dalam dokumen anggarannya. Berdasarkan hal tersebut
serta sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA melaksanakan pelaporan
pelaksanaan pembangunan, penyediaan data, pengkoordinasian data
perencanaan dan data seluruh perangkat daerah, untuk kegiatan
penyusunan buku kecamatan dalam angka tahun anggaran dilaksanakan
oleh BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan BPS
Kabupaten Tanah Bumbu. Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) merupakan
program yang telah dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri sejak
tahun 2003, yang kedepannya dimaksudkan untuk menghitung perolehan
DAU dan DAK masing-masing daerah, di samping itu juga untuk mengetahui
Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) serta komoditas unggulan masingmasing

daerah.

kabupaten/kota

Untuk

mendukung

program

tersebut

semua

wajib menyampaikan data-data SIPD sesuai dengan
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formulir yang telah disediakan. Data yang disampaikan tersebut berupa
data numerik dan data spasial. Permasalahan umum yang dihadapi adalah
sulitnya

mendapatkan

data

dan

informasi

dari

beberapa

instansi

penyedia/sumber data, sehingga penerbitan buku Kabupaten Tanah Bumbu
dalam angka sering mundur dari jadwal yang ditargetkan selesai bulan
Agustus, tetapi mundur ke bulan Nopember.
Kegiatan pembangunan jaringan Electronic Government merupakan
bagian

dari

program

pengembangan

data

dan

informasi

dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Electronic Government merupakan
suatu mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan
lain yang berkepentingan (stakeholders) yang melibatkan penggunaan
teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi), terutama internet
dengan tujuan utama memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.
Penyusunan standar harga satuan dimaksudkan untuk melakukan
standarisasi komponen belanja yang tertuang dalam DPA SKPD. Buku
standar harga satuan didalamnya memuat Harga Satuan Umum (HSU),
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Bangunan Gedung
Negara (HSBGN). Bentuk kegiatannya yaitu serangkaian penyusunan buku
yang dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan
publikasi. Dokumen yang sudah dipublikasikan atau didistribusikan wajib
digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen anggaran SKPD.
Permasalahan yang sering dihadapi adalah :
a. Sulitnya

mendapatkan

data

dan

banyaknya

keterlambatan

penambahan harga satuan kegiatan dari instansi terkait sehingga
penerbitan buku standar harga satuan mengalami kemunduran dari
target yang direncanakan;
b. Kurangnya koordinasi antar tim penyusun dengan tim pembahas dalam
penyusunan standar harga satuan;
c.

Pada saat pembahasan, beberapa SKPD tidak hadir atau staf yang
ditunjuk untuk menghadiri

tidak didampingi oleh pejabat atau staf

yang relevan.
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Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah bagian dari program
perencanaan pembangunan. Kegiatan ini merupakan Tupoksi BAPPEDA
yang harus dilaksanakan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap
kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
Penyusunan buku laporan kemajuan kegiatan per triwulan yang dimulai
dari pengumpulan, pengolahan dan analisa data sampai dengan publikasi
kemajuan pelaksanaan pembangunan khususnya yang berkenaan dengan
realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan oleh semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik yang bersumber dari
dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. Penyusunan dan
penerbitan buku laporan tersebut dilaksanakan secara periodik

per

triwulanan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Untuk mendapatkan
data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan tersebut, dilakukan
dengan cara mengumpulkan, merekapitulasi

dan menganalisa laporan

yang disampaikan oleh tiap SKPD, memantau ke lokasi kegiatan serta
melakukan pertemuan secara triwulanan. Buku laporan kemajuan kegiatan
yang sudah tersusun selanjutnya didistribusikan ke semua SKPD dan pihak
lain yang terkait.
Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan ini disebabkan:
a. Tidak terlaksananya pemantauan ke lokasi kegiatan karena terbatasnya
jumlah

personil dan terbatasnya waktu yang ada. Pertemuan secara

triwulanan hanya dapat dilaksanakan pada triwulan I karena waktu
dimulainya

pelaksanaan

kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

SKPD

umumnya setelah bulan April. Banyak kegiatan fisik dilaksanakan di
akhir triwulan II (bulan Agustus) atau di awal triwulan III (bulan
September), serta terlambatnya penerbitan DPA perubahan anggaran;
b. Kesulitan mendapatkan data dari beberapa SKPD terkait, khususnya
laporan realisasi fisik tertimbang dan keuangan;
c. Terlambatnya

SKPD

yang

menyampaikan

laporan,

sehingga

menghambat penyusunan buku laporan kemajuan kegiatan;
d. Kurangnya

kemampuan

dan

pengetahuan

personil

dalam

hal

pengendalian kegiatan.
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