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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 



 KATA PENGANTAR 

      Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan kemudian dijabarkan menurut Peraturan Bupati Semarang nomor 52 Tahun 
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan fungsi tata kerja, dan perincian tugas Perangkat 
Daerah Kabupaten Semarang, Dispermasdes merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah. 

        Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya 
memampukan dan memandirikan masyarakat.Pemberdayaan Masyarakat harus berawal dari pemberdayaan 
setiap individu sampai kekomunitas, maka pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui 3 aspek yaitu 
: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki 
masyarakat. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.( upaya yang dilakukan dengan pemberian 
input,berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana pendukung, pengembangan lembaga 
pendanaan, serta pemberian kemudahan akses dan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat 
menjadi makin berdaya. 

3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah.Dengan demikian 
pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan yang 
mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perseorangan maupun secara 
melembaga dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan 
maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. 

Maksud : Disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )  Tahun 2020 adalah laporan 
penyelenggaraan program Pembangunan Daerah selama tahun 2020 yang merupakan tahun ke empat dalam 
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang  Tahun 2016 – 2021. LKPJ di susun berdasarkan RKPD yang 
merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman RPJPD. LKPJ ini berisikan progress report atas 
kinerja pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Semarang nomor 46 tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Semarang tahun 2020. 

  

Tujuan : Untuk mewujudkan misi Dispermasdes Kabupaten Semarang ditetapkan tujuan sebagai berikut : 

1. Peningkatan pemahaman dan kemampuan para pengelola pembangunan di semua tingkatan tentang 
pendekatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Peningkatan kapabilitas organisasi social dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat 
setempat sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat, pengembangan usaha produktif dan 
pengembangan interaksi sosial; 

3. Peningkatan produktifitas barusaha dalam upaya peningkatan kualitas hisup melalui pemanfaatan 
teknologi terapan melalui pengenalan dan pemasyarakatan TTG serta pemanfaatan sumber daya desa; 

4. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, kelembagaan masyarakat desa dalam pemberdayaan 
melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat; 

5. Peningkatan optimalisasi kapasitas lembaga masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan. 

Ungaran,                  2021  

KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

 

HERU PURWANTORO.S.Sos.MM 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

 

2. Fungsi  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang  mempunyai fungsi 

dalam hal:  

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan desa; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan   daerah dibidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. Pembinaan dan pelaksana Kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa, 

kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan teknologi tepat 

guna; 

d. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh bupati. 

3. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi,  Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 

, maka dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  Kabupaten Semarang,sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN  DESA 

 

PEJABAT FUNGSIONAL 

 

K E P A L A 

SEKRETARIAT 

 

KASUBAG.  PERENC. DAN 

KEUANGAN 
 

KASUBAG. UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BID.   PEMERINTAHAN 
DESA 

 

BID. LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA 

DAN  EKONOMI DESA 

MASYARAKAT 

 

BID. PENATAAN DAN 

PENGEMBANGAN DESA, 

SDA DAN TTG 

 

KASI. KELEMBAGAAN 

PEMERINTAHAN DESA 
 

 

KASI. LEMBAGA    

KEMASYARAKATAN  DAN ADAT 

DESA 
 

 

KASI. PENATAAN DESA 
 

KASI. KEUANGAN DAN  

KEKAYAAN DESA 

 

KASI. EKONOMI DESA 
 

 

KASI. PENGEMBANGAN DESA 
 



Bagan di atas menunjukkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang 

dipimpin oleh seorang Kepala, yang membawahi: 

1. Sekretariat , membawahi:  

 Ka.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

 Ka.Subbagian Umum dan kepegawaian; 

2. Kepala Bidang  Pemerintahan Desa, membawahi:  

 Kasi  Kelembagaan pemerintahan desa; 

 Kasi Keuangan dan Kekayaan Desa; 

 3. Kepala Bidang  Lembaga kemasyarakatan Desa dan Ekonomi Desa, membawahi:  

 Kasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; 

 Kasi  Ekonomi Desa; 

4. Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa, membawahi:  

 Kasi Penataan Desa; 

 Kasi  Pengembangan Desa. 

Selanjutnya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :  

1. Kepala  

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.  

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa dibidang penyusunan perencanaan, administrasi umum,  administrasi kepegawaian 

dan keuangan Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :  

 Pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan,administrasi kepegawaian, dan 

rumah tangga Dinas; dan 

 Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas. 

3. Bidang  Pemerintahan Desa. 

Bidang  Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang pemerintahan desa. 

Bidang  Pemerintahan Desa mempunyai fungsi  :  

 Merumuskan kebijakan teknis bidang  pemerintahan desa 

 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang  pemerintahan desa;   

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang  Pemerintahan Desa 



4. Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan  Ekonomi Desa 

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan  Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang lembaga kemasyarakatan 

dan ekonomi desa. Bidang Lembaga Kemasyarakatan  dan  ekonomi desa mempunyai fungsi  :  

 Perumusan kebijakan teknis bidang lembaga kemasyarakatan  dan  ekonomi desa; 

 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang lembaga kemasyarakatan  dan  ekonomi 

desa; 

 Pelaksanaan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Lembaga 

Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa. 

5. Bidang Penataan dan Pengembangan  Desa. 

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang penataan dan pengembangan desa. 

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa,mempunyai fungsi :  

 Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan dan pengembangan desa; 

 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pengembangan desa; dan  

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penataan dan 

Pengembangan Desa.  

 

B. Ketersediaan Sumber daya Manusia 

Upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, 

Dinas PMD Kabupaten semarang di dukung oleh Aparatur Sumber Daya Manusia ( SDM ) 

sebanyak 34 orang PNS dan 6 orang Non PNS, yang digambarkan secara lengkap profil 

pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut ini 

: 

 

Tabel 2.1Pegawai  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: DUK  Dispermasdes  Kabupaten Semarang ,2020   
 

No TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Magister ( S-2 ) 7 

2 Sarjana ( S-1 ) 12 

3 Sarjana Muda / D3 1 

4 SLTA 7 

5 SLTP 1 

6 SD 1 

  Jumlah 29 



 

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa termasuk cukup baik, sebagian besar aparatur berpendidikan Sarjana dan Magister. 

Pendidikan aparatur yang baik mendukung dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas 

dalam pelayanan masyarakat. Sumberdaya aparatur, selain pengalaman kerja, tingkat 

pendidikan formal yang ditamatkan maka dapat digambarkan berdasarkan golongan dapat 

dikemukakan pada tabel berikut ini 
 

Tabel 2.2 Apratur dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Semarang 

Berdasarkan golongan  
 

No Golongan Jumlah 
(orang ) 

1 Golongan I   
1 

2 Golongan II    
8 

3 Golongan III 
15 

4 Golongan IV 5 

  Jumlah 29 

Sumber: DUK  Dispermasdes Kabupaten Semarang,2020 

  

C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja 

 

Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kinerja aparatur Dinas PMD 

Kabupaten Semarang  memadai baik dari jumlah, kualitas prasarana dan sarana mendukung 

aparatur dalam melaksanakan tugas. Gambaran secara lengkap dukungan sarana dan prasarana, 

berupa ruang kerja, peralatan kerja, sarana komunikasi dan kelengkapan penunjang, dapat 

dikemukakan dalam tabel berikut ini :  

 

Tabel 2.3 Dukungan sarana dan prasarana (Fasilitas Gedung dan Kendaraan Bermotor)  

 

No Jenis Aset Volume 

1 Luas tanah   1.269  m2 

2 Luas Bangunan        585 m2 

3 Kendaraan roda dua 6 

4 Kendaraan roda empat 5 

 
Sumber: DUK  Dispermasdes Kabupaten Semarang,2020 
 
 
 
 
 
 



 

                                          Tabel 2.4 Dukungan Sarana dan Prasarana fasilitas Kantor  

No Jenis  Peralatan Jumlah 
  

  

1 Meja Kerja 31 buah   

2 Kursi kerja 13 buah   

3 Kursi lipat 6 buah   

4 Kursi tunggu 4 buah   

5 Kursi rapat 60 buah   

6 Meja rapat 10 buah   

7 Filling Cabinet 2 buah   

8 Rak buku 1 buah    

9 Laptop  3 buah   

10 Komputer 4 buah   

11 Printer 7 buah   

12 Mesin Ketik 3 buah   

13 Meja tamu 2 Set   

14 Pemadam kebakaran 7 buah   

15 Brankas 1 buah   

16 Televisi 2 buah   

17 Papan Struktur Organisasi 4 buah   

18 AC 11 buah   

19 LCD Proyektor 3 buah   

20 Mesin Telepon/Fax 1 buah   

21 Rak serba guna 8 buah   



No Jenis  Peralatan Jumlah 
  

  

22 Papan tulis magnet 3 buah   

23 Korden kain 8 buah   

24 Podium 1 buah   

25 Portable Wireless 1 buah   

26 Computer Branded (PC) 3 buah   

27 Layar Display 1 buah   

28 Hardisk / CPU 1 buah   

29 UPS 1200 VA 1 buah   

30 Rak TV ( meja telepon ) 1 buah   

31 Tabung gas 1 buah   

32 Almari Es/kulkas 1 buah   

33 Camera Digital 1 buah   

34 Camera 1 buah   

35 Telepon PABX  6 titik 1 buah   

36 Sound system 1 buah   

37 Note Book 6 buah   

38 Canopy mobil 1 unit   

39 Canopy motor 1 unit   

40 Tangga Alumunium 1 unit   

41 Teralis pintu 1 unit   

42 Teralis Jendela 1 unit   

43 Pagar tembok 1 unit   



No Jenis  Peralatan Jumlah 
  

  

44 Saluran pembuangan / Drainase 1 unit   

45 Pintu pagar 1 unit   

Sumber: DISPERMASDES Kabupaten Semarang Tahun 2020 
  

D. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan 

Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung anggaran dengan 

rincian sebagai berikut : 

Jenis Pembiayaan Anggaran 
Belanja Tidak Langsung 3.015.588.231  
Belanja Langsung 2.976.643.305  
Belanja Pegawai 47.512.000  
Belanja Barang dan Jasa 2.906.831.305    
Belanja Modal 22.300.000    

Jumlah 5.992.231.536  

 

E. Permasalahan Utama 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan 

swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-

desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program 

pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat 

dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap 

program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam 

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang 

berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya 

kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum 

bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya 

kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat. 

3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja 

kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya 

pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya 

desa yang mempunyai potensi yang masih rendah. 

4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai, masih 

banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas 

desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang 

rendah 

 



F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014  tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat 

Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang berkewajiban untuk menyampaikan  Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintahsebagai bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan 

dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi 

kinerja  Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan 

dan sasaran daerah berdasarkan  tugas pokok fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya secara valid dan akuntabel. 

G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja 

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya penyampaian 

laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi 

kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun berkenaan : 

1.TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan 

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2.Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR. 

3.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 

4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), 

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 

Tahun 2010, tentang  Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut : 

Bab I      : Pendahuluan  

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.   

Bab II     : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran strategis yang ingin 

diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Renstra  

Bab III    : Akuntabilitas Kinerja  

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, serta 

penyajian aspek akuntabilitas keuangan. 

Bab IV    : Penutup 

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah  serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. 

Lampiran – lampiran 

  

 

 



BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Visi dan Misi Perangkat Daerah 

Visi 
1. Peneguhan Kabupaten Semarang Yang Maju, Mandiri, Tertib, Dan Sejahtera (MATRA II) 

 

Misi 

1. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan 

gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan 

 

Kebijakan :  

1. Peningkatan kualitas perangkat desa, pemilihan kades serentak 

2. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan 

pendamping desa 

3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi desa sebagai salah satu 

pendapatan 

4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa 

5. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa, pemilihan 

pendamping desa 

6. Meningkatkan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan 

7. Membangun desa berdikari 

8. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam rangka pelaksanaan ketentuanperaturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang desa. 

 

B. Perencanaan Kinerja 

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja 

   

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Keterangan Target 

1 

Mewujudkan 

infrastruktur 

pembangunan yang 

berkualitas dan merata 

seluruh wilayah dengan 

menekankan pada 

pembangunan desa 

- 

Indeks 

pembangunan 

Desa      

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

kemandirian desa melalui 

pemberdayaan sistem 

pemerintahan dan 

pengembangan potensi 

desa 

65,50 

      

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Infrastruktur 

desa    

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

penataan dan kelayakan 

infrastruktur perdesaan 

99,34 

      

Persentase jalan 

desa dalam 

kondisi baik    

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

aksebilitas desa dalam 

74,42 



mendukung peningkatan 

perekonomian perdesaan 

      

Persentase 

Peningkatan nilai 

kekayaan aset 

desa    

Indikator ini untuk 

mengukur tingkat 

kapasitas pengelolaan aset 

desa dalam mendukung 

pembangunan desa 

0,14 

      

Peningkatan 

kualitas SDM 

aparatur desa    

Peningkatan kualitas SDM 

aparatur desa 
75,00 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja 

Tujuan 
Sasaran 

Strategi 

Indikator Kinerja 

Utama 
Target 

Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang 

berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan 

menekankan pada pembangunan desa 

- 
Indeks pembangunan 

Desa 

Rp. 

65,50 

    

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Infrastruktur 

desa 

99,34 

% 

    
Persentase jalan desa 

dalam kondisi baik 

74,42 

% 

    
Persentase Peningkatan 

nilai kekayaan aset desa 
0,14 % 

    
Peningkatan kualitas 

SDM aparatur desa 

75,00 

% 

   

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Indeks pembangunan Desa     

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur desa     

Persentase jalan desa dalam kondisi baik     

Persentase Peningkatan SDM Aparatur desa     

Persentase Peningkatan nilai kekayaan aset desa     

Peningkatan kualitas SDM aparatur desa     

 

Keterangan: Angka 0 (nol) pada Program merupakan Program yang mendukung lebih dari 

satu indikator 

 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :  

 

A. Belanja Pegawai (Gaji) : 

Dana               : Rp. 3.627.830.000,00 

Realisasi         : Rp. 3.016.025.391,00  (83,14%) 

Sisa                 : Rp. 611.804.609,00 (yang terdiri dari Gaji pokok Rp.377.388.900, Tunjangan 

keluarga Rp.17.512.252, Tunjangan jabatan Rp.10.565.000, Tunjangan 

Fungsional umum Rp. 3.055.000, tunjangan beras Rp.11.174.760, tunjangan 

PPh Rp. 2.308.924, pembulatan Rp.16.914,  BPJS kesehatan Rp.19.936.592, 

BPJS ketenagakerjaan Rp.2.697.767, tambahan penghasilan berdasarkan 

prestasi kerja Rp. 166.748.500)  

Keluaran         : Terbayarkannya gaji pegawai dan Tunjangan Penghasilan bagi 29 PNS. 

Hasil               :  Peningkatan kesejahteraan Pegawai (PNS) 

Tujuan            : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan tugas-tugas kantor . 

 

B. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa  

1. Dana Desa ( ADD ) 

Dana         :  Rp. 102.720.808.000,00 

Realisasi   :  Rp. 102.720.808.000,00 (100%) 

Sisa           :  Rp.  –  

Keluaran   : Tersalurkannya bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 208 desa . 

Hasil      : Terwujudnya pembangunan fisik  dan non fisik untuk pemerintahan desa, 

pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa    

Tujuan       :  Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.  

 

2. Dana Desa (DD) 

Dana         :  Rp. 184.666.676.000,00 

Realisasi   :  Rp. 184.666.676.000,00 (100%) 

Sisa           :  Rp.  –  

Keluaran   : Tersalurkannya bantuan  Dana Desa (DD) kepada 208 desa .  

Hasil         : Terwujudnya pembangunan fisik .dan non fisik untuk pemberdayaan masyarakat 

dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa 

Tujuan      :  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

 

3. Bantuan Insentif RT/ RW 

Dana         :  Rp. 3.465.500.000,00 

Realisasi   :  Rp. 3.453.000.000,00  (99.6%) 

Sisa           :  Rp.   – 

Keluaran   : Tersalurkannya bantuan insentif RT/RW kepada 6906  RT/RW di 208 desa.   

Hasil         :  Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan. 

Tujuan      : Meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan.  

4. Bagi hasil pajak dan retribusi  kepada pemerintahan desa 



Dana         :  Rp. 24.767.248.000,00 

Realisasi   :  Rp  24.767.248.000,00 (100%) 

Sisa           :  Rp.   – 

Keluaran   :  Tersalurkannya bagi hasil pajak dan retribusi  kepada Pemerintahan desa  (208 

desa) 

Hasil       : Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat  dan penyelenggaraan 

pemerintah desa, menumbuhkan dan mengembangkan swadaya masyarakat.        

Tujuan      :  Memberikan hak keuangan desa secara adil atas sumber daya (aset desa yang 

dimanfaatkan oleh Kabupaten Semarang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan penguatan keuangan desa.  

 

5. Bantuan  operasional Karangtaruna 

Dana        :  Rp. 1.040.000.000,00 

Realisasi  :  Rp  1.040.000.000,00  (100%) 

Sisa          :  Rp.   – 

Keluaran  :  Tersalurkannya bantuan operasional PKK Karang taruna di 208 desa           

Hasil        :  Meningkatnya kegiatan kelembagaan masyarakat.           

Tujuan     :  Meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan .  

 

6. Bantuan  RTLH dan BOP  

Dana        :  Rp. 10.150.000.000,00 

Realisasi  :  Rp  10.058.650.000,00  (99,1%) 

Sisa          :  Rp.   - 

Keluaran  :  Tersalurkannya bantuan RTLH  991  unit  di 208 desa           

Hasil        :   Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan    : Meningkatkan jumlah rumah layak huni yang terbangun dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

7. Bantuan keuangan kepada Pemerintah desa BPJS Kesehatan Perangkat Desa     

Dana        :  Rp. 3.023.309.000,00 

Realisasi  :  Rp  2.673.357.587,00  (88.4%) 

Sisa          :  Rp.   349.951.413,00 

Keluaran  :  Terbayarkannya iuran BPJS kesehatan perangkat     

Hasil        :   Iuran BPJS terbayar  

Tujuan     :  Peningkatan kesejahteraan perangkat 

 

C. Program dan kegiatan pada setiap SKPD 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran  

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

Dana        : Rp. 6.341.000,00 

Realisasi  : Rp. 6.341.000,00 (100%) 

Sisa          : - 

Keluaran  : Terlaksananya penatausahaan surat menyurat  715 surat keluar, 1.164 surat masuk 

Hasil        :  Lancarnya tugas-tugas kegiatan administrasi           

Tujuan     :  Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan  tugas- tugas kantor  

b. Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik 

Dana        : Rp. 58.280.000,00 



Realisasi  : Rp. 50.071.314,00 (85,92%) 

Sisa         : Rp. 8.208.686,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja telepon Rp 

4.852.392,00 belanja air Rp. 183.580,00 belanja listrik Rp. 3.172.714,00) 

Keluaran : Tersedianya kebutuhan sumber daya air, telpon  dan listrik 

Hasil        : Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor 

Tujuan     : Terwujudnya pelayanan prima dan kelancaran tugas kantor.  

c. Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 

Dana        : Rp. 20.000.000,00 

Realisasi  : Rp. 20.000.000,00  (100%) 

Sisa          : Rp.  –  

Keluaran  : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 

Hasil         : Lancarnya tugas-tugas pemerintahan 

Tujuan      : Kelancaran tugas-tugas kantor  

d. Penyediaan  logistik kantor  

Dana        : Rp. 88.400.000,00 

Realisasi  : Rp. 80.599.400,00 (91,18%)  

Sisa          : Rp.7.800.600,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja pengisian tabung 

gas Rp.320.000,00 belanja surat kabar/majalah/terbitan berkala Rp.900.000,00 

belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp.4.002.000,00 belanja makanan 

dan minuman rapat  Rp.240.000,00 belanja makanan dan minuman harian 

tamu  Rp.2.338.600,00 karena libur tanggal merah dan cuti bersama.) 

Keluaran  : Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai, rapat-rapat dinas, jamuan tamu, 

langganan koran, serta bahan cetakan selama 1 tahun  

Hasil         : Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor . 

Tujuan      : Kelancaran tugas-tugas kantor .  

e. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 

Dana          : Rp. 16.500.000,00 

Realisasi    : Rp. 16.500.000,00 (100%) 

Sisa            : Rp.  –  

Keluaran    : - Tersusunnya laporan keuangan semesteran berupa laporan realisasi fisik dan 

keuangan setiap semesteran. 

- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun berupa neraca, laporan realisasi 

APBD dan catatan atas laporan keuangan. 

- Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan dan laporan bulanan. 

Hasil           : Tertib administrasi keuangan Dispermades berupa laporan bulanan , semesteran 

dan akhir tahun . 

Tujuan        : Terwujudnya penatausahaan Dispermasdes yang efektif,  efisien dan akuntabel  

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

Dana        : Rp. 9.000.000,00 

Realisasi  : Rp. 8.990.000,00 (99,89%) 

Sisa          : Rp.10.000,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja Retribusi Sampah ) 

Keluaran  : Terlaksananya pembelian alat dan bahan kebersihan kantor  (selama 12 bulan) 

Hasil         : Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor 

Tujuan      : Terwjudnya pelayanan prima dan kelancaran tugas-tugas kantor.  

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 



Dana        : Rp. 49.109.000,00 

Realisasi  : Rp. 49.070.771,00 (99.92%) 

Sisa         : Rp.38.229,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja bahan bakar 

minyak/gas Rp. 29,00 belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 38.200,00  ) 

Keluaran  : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17 kali . 

Hasil         : Meningkatnya wawasan aparatur 

Tujuan      : Terpenuhinya undangan-undangan dari lembaga lain.  

h.  Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis perkantoran 

Dana        : Rp. 190.502.000,00 

Realisasi  : Rp. 189.100.419,00 (99,26%) 

Sisa          : Rp. 1.401.581,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada  Belanja premi asuransi 

kesehatan pegawai non PNS Rp. 1.400.600,00 belanja premi asuransi 

ketenagakerjaan pegawai non PNS Rp. 981,00) 

Keluaran  : Tersedianya   jasa    tenaga   pendukung/ instruktur senam 1 orang, 2 orang penjaga 

malam, 1 orang tenaga kebersihan, 2 orang tenaga administrasi PKK, 1 orang driver. 

Hasil         : Meningkatnya kesehatan dan kebugaran aparatur 

Tujuan      : Meningkatnya kinerja aparatur 

 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

a. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 

Dana        : Rp. 14.000.000,00 

Realisasi  : Rp. 13.590.000,00 (97,07%) 

Sisa          : Rp. 410.000,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada  Belanja pemeliharaan 

alat-alat rumah tangga) 

Keluaran   : Terlaksananya pemeliharaan  ( 12 buah AC  selama 1 tahun .) 

Hasil         : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 

Tujuan      : Meningkatnya kinerja aparatur. 

   

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 

Dana        : Rp. 33.000.000,00 

Realisasi  : Rp. 31.996.129,00 (96,96%) 

Sisa          : Rp.   1.003.871,00 (sisa anggaran karena ada efesiensi pada belanja Jasa Service 

Rp.3.320,00 belanja penggantian suku cadang Rp.4.001,00 belanja STNK 

Kendaraan dinas operasional Rp.996.550,00 ). 

Keluaran  : Terpenuhinya kebutuhan service kendaraan dinas 

Hasil         : Terpeliharanya kendaraan dinas 6 unit roda dua dan 5 unit roda 4) 

Tujuan      : Terwujudnya pelayanan prima dan lancarnya tugas-tugas kantor.  

c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

Dana        : Rp. 16.600.000,00 

Realisasi  : Rp. 15.280.000,00 (92,05%) 

Sisa          : Rp. 1.320.000,00 (sisa anggaran karena ada efisiensi pada  Belanja Pakaian Dinas 

Harian (PDH) Rp. 1.170.000,00 belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)  Rp. 150.000,00) 

Keluaran  : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 

Hasil         : Terwujudnya kebutuhan pakaian dinas 

Tujuan      : Terwujudnya pelayanan prima dan lancarnya tugas-tugas kantor. 

   

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 



a. Pendidikan dan pelatihan formal 

Dana        : Rp. 1.720.000,00 

Realisasi  : Rp. 1.720.000,00  (100%) 

Sisa          : Rp. – 

Keluaran  : Terlaksananya pengiriman peserta bimtek implementasi perundang-undangan. 

Hasil         : Meningkatnya kualitas SDM Dispermasdes. 

Tujuan      : Meningkatkan kualitas SDM aparatur 

   

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 

Dana        : Rp. 4.099.000,00 

Realisasi  : Rp. 4.098.675,00 (99,99%) 

Sisa         : Rp. 325,00   (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja foto copy Rp. 

225,00  belanja makanan dan minuman rapat Rp. 100,00)  

Keluaran  : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan  realisasi kinerja SKPD 

Hasil         : Laporan capaian kinerja   18  buku  laporan. 

Tujuan      : Untuk mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah 

   

5. Program Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan SKPD 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 

Dana        : Rp. 12.558.000,00 

Realisasi  : Rp. 12.558.000,00  (100%) 

Sisa          : Rp. – 

Keluaran  : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD 

Hasil         : Tersusunnya 6 dokumen perencanaan SKPD . 

Tujuan      : Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

 

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

1. Program peningkatan peranserta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 

a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 

Dana        : Rp. 456.838.000,00 

Realisasi  : Rp. 231.496.000,00 (50,67%) 

Sisa         : Rp. 225.342.000,00   (sisa anggaran karena ada efisiensi pada belanja Bahan 

Sembako  Rp. 225.000.000,00  belanja Hibah barang/jasa yang akan diserahkan 

kepada organisasi kemasyarakatan Rp. 342.000,00)  

Keluaran  :  Terafsilitasinya program pokok PKK dalam HKG-PKK ( administrasi, PKDRT, 

UP2K, pemanfaatan TOGA ) 

Hasil         : Meningkatnya wawasan PKK, tertib administrasi PKK, dan meningkatnya peran 

perempuan dalam pembangunan.            

Tujuan      : Tercapainya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui PKK 

untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. 

 

 

 

 

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  



1. Program peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan 

a. Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat desa 

Dana         : Rp. 98.590.000,00 

Realisasi   : Rp. 98.590.000,00 (100%) 

Sisa           : Rp.  –  

Keluaran   : 1) Terbinanya lembaga dan organisasi masyarkat desa 

Hasil         :1) Meningkatnya strata posyandu setingkat di atasnya serta meningkatnya 

pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu 

2) Meningkatnya gotong royong masyarakat desa 

3) Meningkatnya motivasi dan kinerja kader Posyandu. 

4) Meningkatnya motivasi dan kinerja masyarakat desa. 

Tujuan      : Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 

Dana        : Rp. 50.135.000,00 

Realisasi  : Rp. 50.135.000,00 (100%) 

Sisa          : - 

Keluaran  : Terlaksananya kegiatan pelatihan  P3MD dalam rangka pemasyarakatan 

methodologi pemberdayaan masyarakat. 

Hasil         : Tersusunnya  perencanaan pembangunan  yang    partisipatif dalam rangka bottom 

up planning yang dituangkan dalam RPJM Desa    

Tujuan     :  Meningkatnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat desa . 

   

c. Paska program Pendampingan/pengembangan program pengembangan kecamatan/ 

program nasional pemberdayaan masyarakat 

Dana          : Rp.90.491.000,00 

Realisasi    : Rp.90.312.700,00 ( 99,80  %) 

Sisa            : Rp.178.300,00 (terdapat sisa anggaran karena efesiensi belanja perjalanan dinas 

luar daerah Rp.3.300,00 belanja modal pengadaan computer/PC Rp.175.000,00) 

Keluaran    : 1) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 

                     2) Terlaksananya pelatihan BUMDes bersama                      

                     3) Terlaksananya workshop pengelolaan dana bergulir 

                     4)Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir 

                     5) Terselesaikannya penanganan masalah dana bergulir.  

Hasil           : 1) Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan dana bergulir 

                     2) Meningkatnya pengetahuan tentang BUMDes bersama. 

                     3) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana bergulir. 

                     4) Meningkatnya kinerja pengelolaan dana bergulir 

                     5) Menurunnya permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir.      

Tujuan        : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di 16 Kecamatan.                 

                               

2. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

a. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) 

Dana          : Rp. 17.649.000,00 

Realisasi    : Rp. 17.649.000,00 (100%) 

Sisa            : Rp. -  

Keluaran    : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan BUMDes. 

Hasil           : Meningkatnya kinerja  BUMDes 



Tujuan        : Meningkatkan perekonomian desa. 

   

3. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 

a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan  desa 

Dana          : Rp. 203.880.000,00 

Realisasi    : Rp. 154.392.495,00 (75,73%) 

Sisa            : Rp. 49.487.505,00 (sisa anggaran karena efisiensi pada belanja alat tulis kantor 

Rp.500,00 belanja bahan bakar minyak/gas Rp.3.117.890,00 belanja bahan 

percontohan Rp.7.500.000,00 belanja transportasi dan akomodasi (pihak ketiga) 

Rp.7.100.000,00 belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi 

Rp.2.900.000,00  belanja sewa gedung/kantor/tempat  Rp.10.500.000,00, belanja 

makanan dan minuman rapat Rp.1.272.500,00 belanja perjalanan dinas luar 

daerah Rp.17.096.615,00) 

Keluaran    : 1)  Terfasilitasinya bantuan RTLH  di Kabupaten Semarang 

                     2) Terlaksananya Bintek Pamsimas berkelanjutan bagi BPSPAMS dan desa 

                     3) Terfasilitasinya pembinaan BPSPAMS  

4) Terfasilitasinya BSPS, bantuan RTLH,TTG, dan sanitasi/air bersih  di 

Kabupaten Semarang. 

5) Terfasilitasinya bantuan RTLH  di Kabupaten Semarang 

Hasil           : 1)  Meningkatnya jumlah rumah layak huni 

                     2) Meningkatnya peran BPSPAMS dan desa dalam pamsimas berkelanjutan. 

3) Meningkatnya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemberdayaan. 

Tujuan       : 1)  Mengenalkan pemanfaatan peralatan TTG . 

                    2) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat . 

  

b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. 

Dana          :  Rp. 9.502.000,00 

Realisasi    :  Rp. 9.502.000,00 (100%) 

Sisa            : Rp - 

Keluaran    : 1) Tersusunnya juknis perencanaan pembangunan desa. 

                     2) Terfasilitasinya musyawarah pembangunan desa 

Hasil           : 1) Tercapainya penyusunan juknis perencanaan 

                          pembangunan desa. 

                     2)  Terfasilitasinya musyawarah pembangunan desa 

Tujuan        : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .  

 

c. Pemberian stimulan pembangunan desa 

Dana          :  Rp. 1.366.695.000,00 

Realisasi    :  Rp. 1.357.950.700,00 (99.36%) 

Sisa            : Rp. 8.744.300,00 (sisa anggaran karena efisiensi pada belanja alat tulis kantor 

Rp.900,00 belanja bahan bakar minyak/gas Rp.900.000,00 belanja jasa dekorasi, 

dokumentasi, publikasi Rp.505.000,00 belanja penggandaan (Fotocopy, Jilid) 

Rp.6.400,00 belanja sewa tenda/tratag/panggung Rp.3.850.000,00 belanja sewa 

sound system Rp.1.975.000,00 belanja makanan dan minuman 

rapat  Rp.880.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.20.000,00 belanja 

perjalanan dinas luar daerah Rp.7.000,00 belanja jasa 

narasumber/pembicara/moderator Rp.600.000,00 ) 

Keluaran    : 1) Pendampingan kegiatan TMMD di masyarakat di wilayah Kabupaten 

Semarang. 



2) Pembinaan pendampingan peningkatan kapasitas desa dengan program 

evaluasi pengembangan desa (EPDes/kel) 

3) Pendampingan evaluasi perkembangan desa di Tingkat Provinsi dan Nasional 

Tahun 2020. 

Hasil           :  1) Terwujudnya sinergitas TMMD di masyarakat di wilayah Kabupaten 

Semarang. 

   2) Terwujudnya peningkatan kapasitas pengembangan desa dalam EPDes/kel 

Tujuan     : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa . 

   

4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 

Dan             : Rp. 149.750.000,00 

Realisasi     : Rp. 149.576.892,00 (99,88%) 

Sisa             : Rp. 173.108,00 ( terdapat sisa anggaran karena efisiensi  pada perjalanan dinas 

luar daerah ) 

Keluaran  : Penandatanganan pakta integritas pengelolaan keuangan bagi Kades, 

sosialisasi  dan fasilitasi tentang pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa, 

pelatihan aplikasi SISKEUDES pengelolaan keuangan desa bagi Kasi Kecamatan 

dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi  PTPKD. 

Hasil           : Peningkatan kualitas SDM Kasi Kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa, 

peningkatan kualitas Kades dalam pengelolaan keuangan desa, peningkatan 

kualitas SDM pelaksana teknis desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

Tujuan        : Meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan  desa bagi perangkat desa.  

 

b. Penataan lembaga dan aparatur pemerintahan desa  

Dana          : Rp.141.393.000,00 

Realisasi    : Rp.138.872.110,00 (98,22%) . 

Sisa            : Rp.2.520.890,00 (terdapat sisa anggaran karena efisiensi belanja alat tulis kantor 

Rp. 9.000,00, belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Rp. 144.000,00 

belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi  Rp. 1.300.500,00, belanja jasa 

tenaga teknis Rp. 35.000,00 belanja cetak Rp. 45.000,00, belanja sewa gedung 

penggandaan ( Fotocopy,Jilid ) Rp. 338.300,00, belanja makanan dan minuman 

rapat Rp. 495.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 154.090,00) 

Keluaran     : Peningkatan disiplin aparatur Pemerintah Desa melalui :  evaluasi jam kerja dan 

pakaian dinas Kepala Desa dan perangkat desa. Penyusunan Perda dan Perbup 

tentang desa (Perda dan Perbup mengenai BPD; perubahan Perda dan Perbup 

mengenai perangkat desa, mengenai Pilkades; Perbup pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala desa, dan Perbup administrasi Pemerintahan desa) 

Pemeliharaan data SIPDES (Sistem Informasi Perangkat Desa) dan up date data 

perangkat desa berdasarkan  kondisi yang ada di masing-masing desa. 

Hasil         : Terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah desa dengan adanya 

pengawasan dari BPD dan pemahaman jam kerja serta pakaian dinas; 

terwujudnya mekanisme dan pedoman pengaturan tentang desa antara lain : BPD, 

perangkat desa, Pilkades, proses pengangkatan/pemberhetian Kepala Desa, 

administrasi desa; terwujudnya data yang lengkap dan valid tentang perangkat 

desa se Kabupaten Semarang. 

Tujuan     : Penataan lembaga Aparatur pemerintahan desa sesuai   dengan peraturan 

perundang-undangan .  

c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 



Dana          : Rp.102.958.000,00 

Realisasi    : Rp.102.877.700,00 (99,92%) . 

Sisa           : Rp.80.300,00 (terdapat sisa anggaran karena efisiensi belanja transportasi dan 

akomodasi Rp.80.000,00, belanja penggandaan ( Fotocopy, Jilid ) Rp.300,00) 

Keluaran    : Terlaksananya pembekalan bagi BPD baru, terlaksananya  pelatihan 

Hasil           : Peningkatan kinerja dan kualitas dalam pengambilan kebijakan desa. 

Tujuan        : Meningkatkan pengetahuan manajemen Pemerintahan Desa . 

   

d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

Dana          : Rp.18.968.000,00 

Realisasi    : Rp.18.968.000,00 (100%) . 

Sisa            : Rp. – 

Keluaran   : Terlaksananya monev penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembentukan BPD  

Hasil          : Peningkatan disiplin dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa.  

   

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Fasilitasi pengelolaan tanah kas desa 

Dana               : Rp. 20.540.000,00 

Realisasi         : Rp. 20.401.000,00  (99,76%) . 

Sisa                : Rp. 139.000,00 (efisiensi belanja  perjalanan dinas luar daerah) 

Keluaran         : Terfasilitasinya pengelolaan tanah kas desa dan monev. 

Hasil               :  Efektifitas pengelolaan tanah kas desa   

Tujuan            : Pengelolaan tanah kas desa yang efektif , efisien dan akuntabel .  

 

b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

Dana         : Rp.16.108.000,00 

Realisasi   : Rp.16.108.000,00 (100%) . 

Sisa           : Rp. - 

Keluaran   : Terfasilitasinya rapat-rapat pengelolaan tanah kas desa dan monev tanah kas desa  

Hasil         : Peningkatan kualitas administrasi pengelolaan tanah kas desa. 

Tujua        : 1) Meningkatkan administrasi pengelolaan tanah kas desa 

                    2) Mengurangi kesalahan pengelolaan tanah kas desa  

 

c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. 

Dana         : Rp.19.896.000,00 

Realisasi   : Rp. 19.896.000,00 (100%) . 

Sisa           : Rp. – 

Keluara     : Buku pedoman pengelolaan keuangan desa (DD, ADD, dan bagi hasil) 

Hasil          : Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendistribusian buku pedoman/petunjuk 

teknis pengelolaan keuangan desa. 

Tujuan       : Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan  desa 

 

 

 

 

 

 

 



A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 
 

1. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh 

wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa 

     1. - 

 

Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020 % Target 2021 

Indeks pembangunan Desa 65,50 65,00 56,40 99,24 65,50 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.  

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Indeks pembangunan Desa     

 

Hambatan/Masalah: 

Penyebab terhambatnya/ terlambatnya penghitungan indeks pembangunan desa dikarenakan 

keterlambatan pengumpulan data nominal aset desa, hanya 51 persen dari 208 desa yang 

mengumpulkan data aset desa, sehingga tidak dapat optimal. Serta pengurangan/ pengalihan 

anggaran yang di anggarakan untuk pembangunan di alihkan untuk penanganan covid-19 

sehingga tingkat pembangunan insfrastruktur dan jalan desa dalam kondisi baik menurun. 

 

Solusi/kebijakan yang diambil: 

Penanganan Aset dengan aplikasi SIPADES, yang dapat mengurangi pengghematan angaran 

dalam mendokumentasikan serta penjaggaan aset desa dalam bentuk digital. Jalan desa di 

anggarakan menggunakan sarpras banprov. 

 

Data pendukung capaian indicator 

-- belum ada narasi data dukung indikator –  

 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2020 
% 

Target 

2021 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Infrastruktur desa 
99,34 99,34 66,76 100,00 99,34 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.  

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur desa     

 

Hambatan/Masalah: 

masalah dalam pembangunan insfrastruktur ini sering disebabkan terlambatnya pencairan dana 

yang berada di triwulan ke 4 sehingga pembangunan sering terlambat batas waktu 

pengerjaannya. dan bantuan bedah rumah juga sering terkendala cuaca. serta 

menurunnya/pemangkasan anggaran dari pusat untuk penangannan covid-19. 



 

Solusi/kebijakan yang diambil: 

berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera mempercepat proses pencairan dana dan 

sebagai bahan evaluasi tahun depan untuk percepatan pembagian dana serta penghitungan per 

desa. 

 

Data pendukung capaian indicator 

-- belum ada narasi data dukung indikator –  

 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2020 
% 

Target 

2021 

Persentase jalan desa dalam 

kondisi baik 
74,42 74,42 65,47 100,00 74,42 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.  

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Persentase jalan desa dalam kondisi baik     

 

Hambatan/Masalah: 

hambatan yang terjadi pada indikator jalan desa dalam kondisi baik ialah sering terjadinya 

tumpang tindih kewenangan penaganan dan perawatan jalan desa dengan jalan milik 

kabupaten. Sertakebijakan pemerintah pusat untuk pengalihan penggunaan keuangan Dana 

Desa untuk pencairan BLT DD di seluruh Indonesia membuat penurunan jumlah dan 

pembangunan jalan desa akhirnya tidak tertangani 

 

Solusi/kebijakan yang diambil: 

Pemetaan ulang dan pembagian kewenangan penanganan atau perawatan jalan desa dengan 

jalan milik kabupaten. Serta pengusulan untuk pembangunan Sarpras Desa menggunakan jalur 

aspirasi dari DPRD Prov jateng dan bankeu dari Prov Jateng 

 

Data pendukung capaian indicator 

-- belum ada narasi data dukung indikator –  

 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2020 
% 

Target 

2021 

Persentase Peningkatan nilai 

kekayaan aset desa 
0,14 0,07 -0,92 50,46 0,14 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.  

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Program/Kegiatan Target 

Persentase Peningkatan nilai kekayaan aset desa     



Hambatan/Masalah: 

Masalah utama yang terjadi di kegiatan peningkatan Nilai Kekayaan Aset Desa ialah tidak 

adanya anggaran untuk pendampingan dan pengelolaan Aset Desa, sehingga tidak bisa menilai 

/ memfasilitasi jumlah kekayaan aset desa. 

 

Solusi/kebijakan yang diambil: 

Mengganggarkan untuk peningkatan SIPADES (sistem Pengelolaan Aset Desa). aplikasi yang 

bisa membantu perkembangan nilai kekayaan aset desa dan mengusulkan penambahan 

anggaran untuk pendampingan asset desa. 

 

Data pendukung capaian indicator 

-- belum ada narasi data dukung indikator –  

 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2020 
% 

Target 

2021 

Peningkatan kualitas SDM 

aparatur desa 
75,00 75,00 69,10 100,00 75,00 

 

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.  

 

  

B. Capaian Kinerja Keuangan 

Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Anggaran 

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Realisasi 

Keuangan 
Keterangan 

1 

Mewujudkan 

infrastruktur 

pembangunan yang 

berkualitas dan merata 

seluruh wilayah dengan 

menekankan pada 

pembangunan desa 

- 

Indeks 

pembangunan 

Desa      

99,24 0,00 Kurang 

      

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Infrastruktur 

desa    

100,00 0,00 Kurang 

      

Persentase jalan 

desa dalam 

kondisi baik    

100,00 0,00 Kurang 

      

Persentase 

Peningkatan nilai 

kekayaan aset 

desa    

50,46 0,00 Kurang 

      

Peningkatan 

kualitas SDM 

aparatur desa    

100,00 0,00 Kurang 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja perangkat daerah di lingkup DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA yang merupakan Pelaporan hasil kinerja pelaksanaan pembangunan pada tahun 

2021 pelaksanaan RPJMD periode 2016 – 2021 yang menyajikan capaian keberhasilan maupun 

kendala dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan melalui pencapaian Tujuan dan 

Sasaran Daerah, hal ini tercermin pada capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara 

umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat 

indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa 

indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap 

komponen aparatur daerah dan masyarakat. 

 

Kemudian Dalam mengukur efektifitas dan efesiensi kinerja, berdasarkan tabel perbandingan 

capaian Kinerja dengan capaian Keuangan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA, dalam mewujudkan visi, misi pembangunan tahun 2016-2021 melalui pencapaian 

6 Indikator Kinerja pada 1 tujuan dan 0 sasaran mencapai total rata rata ±89,94% dengan 

realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 0,00%, hal ini menunjukan adanya peningkatan 

efesiensi Keuangan terhadap hasil kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA. 

 

Berikut merupakan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran.  

Tabel 4.1. Tabel perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran 

   

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Realisasi 

Keuangan 
Keterangan 

1 

Mewujudkan 

infrastruktur 

pembangunan yang 

berkualitas dan merata 

seluruh wilayah dengan 

menekankan pada 

pembangunan desa 

  

  

  

  

- 

Indeks 

pembangunan 

Desa      

99,24 0,00 Kurang 

    

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Infrastruktur 

desa    

100,00 0,00 Kurang 

    

Persentase jalan 

desa dalam 

kondisi baik    

100,00 0,00 Kurang 

    

Persentase 

Peningkatan nilai 

kekayaan aset 

desa    

50,46 0,00 Kurang 

    

Peningkatan 

kualitas SDM 

aparatur desa    

100,00 0,00 Kurang 
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