
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2018 

 

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja 

Dinpermades dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana 

Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja Dinpermades ini juga 

harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal 

Dinpermades Tahun 2017.  

Adapun tujuan dari Renja Dinpermades tahun 2017, yaitu: 

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat,  pemanfaatan sumber daya alam, 

lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna; 

2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa 

dalam penanggulangan kemiskinan; 

3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber 

daya aparatur; 

4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; 

5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam 

upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa. 

 

Adapun sasaran dari Renja Dinpermades Tahun 2017 ini adalah 

dalam rangka: 

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat,  pemanfaatan sumber daya alam, 

lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna;  

2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa 

dalam penanggulangan kemiskinan; 

3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber 

daya aparatur; 

4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; 



5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam 

upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa. 

 

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa alasan dari dalam 

perubahan Renja Dinpermades dilakukan dengan pertimbangan : 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, 

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah; 

b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; 

c. Adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, 

program maupun antar jenis belanja. 

d. Adanya kebutuhan mendadak yang perlu segera ditindaklanjuti; 

Secara lengkap maka program dan kegiatan perubahan Renja 

Dinpermades tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran tabel 3.1 . 

 

Jika kita mencermati tabel 3.1 dapat di simpulkan terdapat beberapa 

kegiatan Dinpermades yang rencananya akan di ubah, yaitu : 

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM 

/ KEGIATAN 

B.  FUNGSI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI 

KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN 

PERSANDIAN 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan 

listrik 

Bertambah Rp 5.364.856,- anggaran untuk membayar kebutuhan 

air, listrik dan internet kantor yang naik,  sampai dengan bulan Juni 

sudah terserap 62,10 % dan diperkirakan anggaran tidak 

mencukupi sampai akhir tahun. 

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

Bertambah Rp 25.223.528,- anggaran untuk membayar kebutuhan 

pemeliharaan dan perizinan kendaraan kantor dinas,  sampai 



dengan bulan Juni sudah terserap 41,40 % dan diperkirakan 

anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun 

- Penyediaan alat tulis kantor 

Bertambah Rp. 1.287.200,- anggaran untuk menambah biaya 

pembelian perangko dan materai. Sampai dengan bulan Juni sudah 

terserap 100% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai 

akhir tahun. 

- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Bertambah Rp. 41.436.000,- anggaran untuk menambah biaya 

perjalanan ke luar daerah. Sampai dengan bulan Juni sudah 

terserap 51 % dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai 

akhir tahun. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

Bertambah Rp. 15.557.540,- anggaran untuk pembelian Handycam 

dan printer untuk pembuatan dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

pengisian website. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 87 %. 

- Pengadaan peralatan gedung kantor 

Bertambah Rp. 21.947.450,- anggaran untuk pembelian rak arsip 

dan hardisk eksternal untuk menyimpan arsip proposal dan 

pencairan dana, SPJ serta dokumen penting lainnya. Sampai 

dengan bulan Juni sudah terserap 99%. 

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 

Bertambah Rp. 22.167.065,- anggaran untuk pembuatan tendon 

air, pengecatan gedung dan pembelian bahan bangunan. Sampai 

dengan bulan Juni sudah terserap 98% dan diperkirakan anggaran 

tidak mencukupi sampai akhir tahun. 

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  

1. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat desa 

- Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan 

Bertambah Rp. 25.000.000,- anggaran untuk evaluasi belum 

teranggarkan. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 66,71% 

dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun. 



 

 

- Pengembangan potensi unggulan desa 

Bertambah Rp. 63.100.000,- anggaran untuk mendukung dan 

menfasilitasi kegiatan baru dari Kemendes tentang Produk 

Unggukan Kawasan Perdesaan di Desa Sukomarto dan Desa 

Padureso Kec. Jumo.  

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

- Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Mmbngn Desa 

Bertambah Rp. 70.000.000,- anggaran untuk pelaksanaan 

Sengkuyung III, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 51,95% 

dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun. 

- Fasilitasi bantuan peralatan TTG 

Bergeser anggaran Rp. 100.000.000,- dari Bantuan Tidak Langung 

menjadi Bantuan Langsung untuk pelaksanaan Gelar TTG di 

tingkat Nasional, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 33,29 

% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai dengan 

akhir tahun. 

- Fasilitasi dan Pendampingan Kawasan Perdesaan Berbasis 

Pertanian 

Bertambah Rp. 35.980.000,- anggaran untuk mendukung 

pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kawasan perdesaan yang 

semula belum teranggarkan  

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bankeu) 

Bertambah Rp 62.790.000,-  penambahan anggaran berasal dari Bantuan 

keuangan Provinsi yang digunakan untuk bintek SID uji coba di 172 desa 

yang ada di Kabupaten Temanggung 


