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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan sebagai satu 

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu 

dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah 

dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu dokumen 

perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD).  

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan 

serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:  

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan 

daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, 

kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan OPD penanggung 

jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) 

tahun;  

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan 

diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD 

sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (R-APBD);  

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja 

pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta 

pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD; dan  

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan 

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena 

dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen 

RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja PD, berupa 

program/kegiatan/sub kegiatan PD dan/atau lintas PD. Dokumen RKPD ini 

juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi 

pencapaian sasaran RPJMD. Merupakan landasan penyusunan KUA dan 

PPAS untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam 

mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.  

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan 

nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara 

penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan 

evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan dan 

menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang 

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan menjamin 

kesinambungan rencana program/kegiatan tahunan daerah ke dalam rencana 

program/kegiatan tahun 2023, maka dalam merumuskan dan menetapkan 

rencana pembangunan tahunan daerah, wajib dilakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2023.  

 
1. 2. Dasar Hukum 

Secara umum, kerangka hukum monitoring dan evaluasi diawali dari 

proses perencanaan sebagaimana mengacu Undang-undang No 25 tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. UU No. 25 tahun 2004 

mengamanatkan 5 tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan 

nasional, yaitu : 

(1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

(2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, 

antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah serta antar pusat 

dan daerah; 

(3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

(4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

(5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan.    

Kemudian peraturan sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RKPD adalah sebagai berikut: 
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1. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 
1.3. Maksud Dan Tujuan  

Pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan Tahun 2023 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam menyusun RKPD Kabupaten 

Bantul Tahun 2023, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai 

dengan rancangan akhir harus dapat menjamin perumusan ha-hal sebagai 

berikut: 

a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD 

sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam 

RPJMD; 

b. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai 

dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD; 

c. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai 

dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang 

mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, 

maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota; 

d. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD 

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah 

serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan 

e. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD. 

Pengendalian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui pemantauan 

dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan 

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk evaluasi kebijakan RKPD ini 
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menggunakan Rancangan RKPD Tahun 2023 karena Rancangan Akhir masih 

dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati. 

Pengendalian dan Evaluasi terhadap penyusunan RKPD Tahun 2023 

bertujuan untuk mewujudkan: 

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 

pembangunan Daerah; 

b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; 

c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; 

d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 

e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud 

dan tujuan serta sistematika penulisan. 

BAB II     PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN 

RKPD TAHUN 2023 

Bab ini memuat pengendalian dan evaluasi penyusunan RKPD 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 

BAB III    PENUTUP 
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BAB II 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN 

RKPD TAHUN 2023 
 
 

Menurut amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 279 ayat 1 bahwa Kepala 

Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan 

perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. 

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah 

antar kabupaten/ kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah. Disamping itu disebutkan bahwa 

pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2023 adalah untuk menjamin bahwa RKPD 

Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengendalian kebijakan RKPD 

dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKPD, 

sejak perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Bupati 

tentang RKPD Tahun 2023.  

Kegiatan pemantauan dan supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan 

beberapa aspek, sebagai berikut : 

a. Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;  

b. Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan 

yang terjadi di daerah;  

c. Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana 

minimal;  

d. Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu 

singkat; 

e. Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau 

pemangku kepentingan;  

f. Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam 

setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah;  

g. Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-

cara untuk mencapainya;  

h. Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, 

masyarakat marjinal, dan usia.  
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i. Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang 

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan; 

j. Aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan 

pembangunan daerah; 

k. Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan 

daerah; 

l. Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi 

penetapan rencana pembangunan daerah. 

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan 

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2023 

menggunakan formulir sebagai berikut : 

Formulir E.66 
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan   

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaen Bantul 
 

No Jenis Kegiatan  

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 

Kesesuaian 
Faktor 

Penyebab 
Tindak Lanjut 

Penyempurnaan 
Apabila Tidak Ada 

Tidak 
Ada 

Ketidak 
Sesuaian 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

1. 
Pembentukan tim penyusun RKPD  
dan penyusunan rencana kerja. 
 

√       

2. Pengolahan data dan informasi. √       

3. 
Analisis gambaran umum kondisi 
daerah 
 

√      

4. 
Analisis ekonomi dan keuangan 
daerah. 
 

√      

5. Evaluasi kinerja tahun lalu.  √      

6. 
Penelaahan terhadap kebijakan 
pemerintah. 
 

√      

7. 
Penelaahan pokok-pokok pikiran 
DPRD kabupaten/kota. 

√      

8. 

Perumusan permasalahan 
pembangunan daerah 
kabupaten/kota. 
 

√       

9. 

Perumusan rancangan kerangka 
ekonomi daerah dan kebijakan 
keuangan daerah. 
 

√       

10. 

Perumusan RKPD kabupaten/kota 
sesuai dengan visi, misi, arah 
kebijakan dan program bupati/wali 
kota yang ditetapkan dalam RPJMD 
kabupaten/kota. 
 

√       

11. 
Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah. 
 

√      
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No Jenis Kegiatan  

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 

Kesesuaian 
Faktor 

Penyebab 
Tindak Lanjut 

Penyempurnaan 
Apabila Tidak Ada 

Tidak 
Ada 

Ketidak 
Sesuaian 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

12. 

Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah tahunan 
kabupaten/kota telah berpedoman 
pada kebijakan umum dan program 
pembangunan jangka menengah 
daerah kabupaten/kota. 
 

√      

13. 

Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah tahunan 
kabupaten/kota telah mengacu pada 
RKP. 
 

√      

14. 
Perumusan program prioritas beserta 
pagu indikatif. 
 

√      

15. 
Pelaksanaan forum konsultasi publik. 
 

√       

16. 
Penyelarasan rencana program 
prioritas daerah beserta pagu indikatif. 
 

√       

17. 

Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah tahunan 
kabupaten/kota telah berpedoman 
pada kebijakan umum. 
 

√       

18. 

Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah tahunan 
kabupaten/kota telah berpedoman 
pada program pembangunan jangka 
menengah daerah kabupaten/kota. 
 

√       

19. 

Perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah tahunan 
kabupaten/kota telah mengacu pada 
RKP. 
 

√       

20. 

Perumusan rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah 
kabupaten/kota dalam rangka 
pencapaian sasaran pembangunan 
jangka menengah daerah 
kabupaten/kota. 
 

√     

Penyesuaian 
Kepmendagri Nomor 
050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi, dan 
Inventarisasi Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan 
Nomenklatur 
Perencanaan 
Pembangunan dan 
Keuangan Daerah 

21. 

Perumusan rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah 
kabupaten/kota dalam rangka 
pencapaian sasaran pembangunan 
jangka menengah daerah 
kabupaten/kota. 
 

√       

22. 

Perumusan rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah 
kabupaten/kota dalam rangka 
pencapaian sasaran pembangunan 
tahunan nasional. 
 

√       

23. 

Pendanaan program dan kegiatan 
prioritas berdasarkan pagu indikatif 
untuk masing-masing Perangkat 
Daerah kabupaten/kota telah 
memperhitungkan prakiraan maju. 
 

 √       



8 | Pengendalian kebijakan penyusunan RKPD 2023  
 

No Jenis Kegiatan  

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 

Kesesuaian 
Faktor 

Penyebab 
Tindak Lanjut 

Penyempurnaan 
Apabila Tidak Ada 

Tidak 
Ada 

Ketidak 
Sesuaian 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

24. 
Musrenbang RKPD yang bertujuan : 
 

√      

24.a. 

Menyelaraskan program dan kegiatan 
prioritas pembangunan daerah 
kabupaten/kota dengan arah 
kebijakan, prioritas dan sasaran 
pembangunan nasional serta usulan 
program dan kegiatan hasil 
musrenbang kecamatan. 
 

√      

24.b. 

Mengklarifikasi usulan program dan 
kegiatan yang telah disampaikan 
masyarakat kepada pemerintah 
daerah kabupaten/kota pada 
musrenbang RKPD kecamatan 
dan/atau sebelum musrenbang RKPD 
kabupaten/kota dilaksanakan. 

√       

24.c. 

Mempertajam indikator dan target 
kinerja program dan kegiatan 
pembangunan kabupaten/kota. 
 

√      

24.d. 

Menyepakati prioritas pembangunan 
daerah serta rencana kerja dan 
pendanaan. 
 

√      

25. 
Naskah kesepakatan hasil 
musrenbang RKPD. 
 

√       

26. 

Sesuai dengan tahapan dan tata cara 
penyusunan RKPD kabupaten/kota 
yang diatur dalam peraturan Menteri 
Dalam Negeri ini. 
 

√       

27. 
Dokumen RKPD yang telah 
disyahkan. 
 

   √   

RKPD 2023 belum 
disyahkan karena masih 
dalam proses 
rancangan akhir RKPD 
2023 

 

Adapun penjelasan tahapan dan tatacara pelaksanaan pengendalian 

kebijakan RKPD adalah sebagai berikut : 

 
1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD 2023 

Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

Bappeda selaku koordinator perencanaan di daerah, membentuk tim penyusun 

dokumen RKPD, dimulai dari penyiapan surat keputusan kepala daerah tentang 

pembentukan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

kabupaten dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. 

Dalam tahap persiapan penyusunan RKPD  Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini  

telah dibuat SK pembentukan Tim yaitu Surat Keputusan Kepala Daerah  

tentang Tim Penyusun  RKPD 2023, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan 

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Anggota tim penyusun 
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RKPD Kabupaten Bantul 2023 berasal dari pejabat dan  PD yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. 

Anggota tim penyusun RKPD 2023 adalah: 

Pembina : Bupati Bantul 

Wakil Pembina : Wakil Bupati Bantul 

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Bantul 

Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kab. Bantul 

Wakil Ketua   : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul 

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kab. Bantul 

Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Setda Kab. Bantul 

  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Kab. Bantul 

  Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul 

  Inspektur Daerah Kab. Bantul 

  Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 

  Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 

  BPS Kabupaten Bantul 

   

Ketua Tim Teknis : Kabid. Perencanaan Bappeda Kab. Bantul 

Wakil Ketua  Tim 

Teknis 

: Subkoordinator Kelompok Substansi 

Perencanaan Pendanaan APBD Bappeda Kab. 

Bantul 

Anggota : Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia Bappeda Kab. Bantul 

  Kabid. Perekonomian dan Sumberdaya Alam 

Bappeda Kab. Bantul 

  Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda 

Kab. Bantul 

  Kabid Penelitian Pengembangan dan 

Pengendalian, Bappeda Kab. Bantul 

  Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul 

  Kasubbid. Perencanaan Anggaran Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan 

Non APBD  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan 

Informasi Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi 

Pembangunan Manusia  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Kesejahteraan Rakyat  Bappeda Kab. Bantul 
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  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Pemerintahan  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi 

Infrastruktur  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Pengembangan Kewilayahan  Bappeda Kab. 

Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Perekonomian  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi  

Sumberdaya Alam  Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi 

Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD 

Bappeda Kab. Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi 

Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan 

Keistimewaan dan Non APBD Bappeda Kab. 

Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian 

Pengembangan dan Inovasi Daerah  Bappeda 

Kab. Bantul 

  Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda 

Kab. Bantul 

  Kasubbag. Keuangan dan Aset Bappeda Kab. 

Bantul 

  Subkoordinator Kelompok Substansi Program 

dan Pelaporan Bappeda Kab. Bantul 

  Wijiarso, SP, MP 

  RA. Luluk Nur RF, SE, ME 

  Elis Fitriyati, Sip, MPA 

  Henny Indrawati, SP, MP 

Sekretariat 1.  Eka Wahyuningsih, ST 

 2.  Adam Abraham Wiwaha, S.Si 

 3.  Tri Budi Sukoco,  

 4.  Sugeng Wibawa 

 5.  Siti Chayatun, S.Pd 

 6.  Latif Sukmono, SE 

 7.  Riyan Eko Putri, S.Si 

  

Tim penyusun RKPD kabupaten Bantul  telah ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim 

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 

2023. Adapun tugas tim antara lain : 

o Melakukan orientasi mengenai RKPD; 

o Menyusun agenda kerja tim; 

o Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 

berdasarkan SIPD; 
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o menyusun rancangan awal RKPD Tahun 2023; 

o melaksanakan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023; 

o menyusun rancangan RKPD Tahun 2023; 

o melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2023; 

o merumuskan rancangan akhir RKPD Tahun 2023; 

o menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada 

Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi; 

o menyempurnakan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 dan menyampaikan 

kepada Bupati untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. 

Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda kerja yang 

dijadikan sebagai panduan kerja. Jangka waktu dan kegiatan penyusunan 

dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja 

tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan 

satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala 

Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah 

matrik kalender kegiatan. 

 
2. Pengolahan data dan informasi 

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan 

data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, 

bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi 

informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim 

dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal 

dokumen recana pembangunan daerah. Dalam perumusan rancangan RKPD 

2023 ini data-data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 

dikompilasi dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran 

perkembangan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Namun 

dalam rancangan RKPD 2023 ini tidak semua data dan informasi dalam 

lampiran  Permendagri 86 Tahun 2017 disajikan, hanya data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan saja. Data dan informasi yang disajikan mencakup data dan 

informasi gambaran umum kondisi daerah (aspek geografi dan demografi, 

aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah)  

serta data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah (data 

pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah).  

 
3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi 

dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan 
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pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing 

daerah.  

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses 

perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan 

demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta 

interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis 

gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur 

kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.  

Materi/subtansi gambaran umum kondisi daerah dalam rancangan ini sudah 

lengkap dan sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017. Adapun hasil analisis  

gambaran umum kondisi daerah dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 

belum ditambahkan atau ditampilkan  indikator-indikator yang belum tercapai, 

sudah sesuai ataupun sudah melampaui dari target yang ditetapkan.  

  
4. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi 

pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh 

mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro 

ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi 

ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. 

Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang 

dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan 

daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.  

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator-indikator lain yang tak kalah penting 

antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, 

Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan lain-lain. Dalam bab 3.1 

rancangan RKPD 2023 analisis ekonomi daerah sudah ada. 

 Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, 

selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis 

keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait 

dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang 

akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada 

tahun rencana dapat diketahui.  

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada 

dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan 
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keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam 

RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. 

  
5. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Masa Berakhir RPJMD 2016-2021 

 Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran 

tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan 

dalam dokumen rencana periode sebelumnya untuk menjamin kesinambungan 

dengan rencana pembangunan yang disusun. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 

tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang 

belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk 

diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Hasil evaluasi kinerja 

tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD dan evaluasi capaian 

pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan. Dalam rancangan RKPD Tahun 

2023 ini perlu ditambahkan target program/kegiatan RKPD sampai tahun 

berjalan(tahun n-1). 

 
6. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi 

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi daerah yang harus dipedomani karena 

beberapa karakteristik: 

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum 

(seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu; 

2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu 

daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut; 

3. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu 

daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. 

Kebijakan nasional/provinsi lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah 

tahun rencana karena beberapa karakteristik: 

1. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang mengandung peluang bagi 

pengembangan daerah; 

2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang berdampak negatif bagi suatu 

daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. 

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan terlihat dari program 

dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana. Dengan demikian, 

penelusuran dengan suatu analisis terhadap muatan kebijakan di tingkat 

pusat dan provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 

dilakukan pada rancangan awal RKP dan RKPD provinsi, baik yang secara 

implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional/provinsi tahun rencana maupun jabaran program 

dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun 
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tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Dalam rancangan 

RKPD Kabupaten Bantul 2023 ini telaah terhadap kebijakan pemerintah 

nasional dan provinsi sudah ada.  

 
7. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten 

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan 

pembangunan daerah yang diperoleh dari aspirasi masyarakat dalam bidang 

Pemerintahan, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, Keagamaan, 

Pembangunan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Kesejahteraan Rakyat 

melalui wakil rakyat di DPRD. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD 

diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari 

sekretariat DPRD. Dalam rancangan RKPD 2023 sudah ada pokok-pokok 

pikiran DPRD serta saran masukan terhadap penyusunan RKPD Tahun 2023.  

 
8. Perumusan permasalahan pembangunan daerah 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah 

pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal 

dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan 

pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-

baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan 

kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. 

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan 

kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan 

dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan 

kewenangan yang dimilikinya. 

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap 

seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah 

atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat 

dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi 

kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah 

dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu 

keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah 

faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit 

yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam 
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mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam 

rancangan RKPD ini permasalahan pembangunan daerah dibuat menurut 

urusan beserta dengan solusinya. 

 
9. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan 

daerah 

Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap 

kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya 

dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan. 

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang 

jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator 

makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling 

mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu 

menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus 

dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum 

bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian 

utama pembangunan daerah. Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah 

ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada tahun rencana. Rancangan kerangka ekonomi daerah 

dalam bab III rancangan RKPD 2023 sudah dibuat. Asumsi-asumsi yang ada 

didasarkan pada realisasi sampai 2021 beserta target Tahun 2024 juga 

disinkronkan dengan provinsi dan nasional. 

 Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 

digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan 

dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, 

belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan 

daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan 

mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah dalam rancangan  RKPD 2021 ini sudah ada.  

keuangan daerah  yang digunakan dalam rangka untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara tepat 

dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.  

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat 

realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan 

pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, 
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penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan 

produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya 

saing investasi. 

 
10. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah  

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas 

yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan 

daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan 

daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi 

lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah. 

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan 

pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian 

antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui 

rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan 

merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu 

pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan 

program prioritas. 

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program 

unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi 

tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam 

menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi 

permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. 

Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun 

eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta 

program prioritas. 

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program 

atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang 

berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil 

perumusan teknokratis terkait.  

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, 

menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas 

pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan 

dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance 

maintenance). 

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai 

operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit 

pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, 

pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. 
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11. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif 

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh PD yang 

merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung 

mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas 

pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

dan syarat layanan minimal.  

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi: 

1. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan 

daerah. 

2. Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar 

dan tugas/fungsi tiap PD. 

Dengan demikian, suatu PD dapat memilih 2 (dua) jenis program prioritas 

atau minimal suatu program prioritas. 

Ditingkat RPJMD, penentuan pagu indikatif ditingkat tim Bappeda menghasilkan 

program dan pagu indikatifnya. Kemudian oleh PD (Renstra PD) masing-masing 

program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, 

dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang 

berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana 

pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program 

kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang 

tidak tercantum pada renstra PD dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar 

bagi pemerintah maupun masyarakat 

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran PD 

3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang 

mendukung percepatan pembangunan daerah 

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum 

memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD. 

 
12. Pelaksanaan forum konsultasi publik 

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi 

pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun 

aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan 

sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. 

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran 

pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung 

rumusan tersebut.  
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Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang 

lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi 

dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku 

kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-

asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. 

Bappeda mengundang seluruh Kepala PD untuk pembahasan rancangan awal 

RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja PD. 

Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal 

kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh 

PD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja PD.  

Rancangan awal RKPD kabupaten juga merupakan bahan acuan musrenbang 

desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang kecamatan. Pengiriman 

rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap PD 

menyerahkan rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda sesuai dengan 

kalender perencanaan yang disampaikan. Konsultasi Pubik dilaksanakan pada 

tanggal 31 Januari 2022. Dalam pelaksanaan konsultasi publik ini sudah 

disampaikan terkait substansi pokok rancangan awal RKPD 2023. 

 
13. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 

Mengemukaan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal 

RKPD kemudian program tersebut diserahkan pada PD untuk disusun prioritas 

kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan PD juga memperhatikan 

kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra PD sehingga terjadi 

keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh 

pemda dan PD.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB lII
PENUTUP

Berdasarkan Pengendarian dan Evaruasi kebijakan penyusunan RKPD 2023
yang telah dilaksanakan dapat disimpurkan beberapa har sebagai berikut :

1. Dalam penyempurnaan rancangan awal RKpD menjadi rancangan RKpD
belum sepenuhnya bisa disempurnakan dengan ranc€lngan renja pD. Har ini
dikarenakan belum semua pD selesai menyusun rancangan renja pD.

2. Dalam penyusunan RKPD 2023 tahapan dan tata cara penyusunan RKpD
sudah mengacu ketentuan dalam permendagri g6 Tahun 2017.

KEPALA BAPPEDA
TEN BANTUL?
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