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Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan
Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek
sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran
tahunan

Jumlah kebijakan teknis lingkup
perencanaan pembangunan daerah yang
disusun dan dapat diimplementasikan

Dalam penyusunan dokumen perencanaan yang tepat
waktu agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan
dengan baik.

Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan
serta sinkronisasikan program perencanaan
pembangunan
Meningkatnya dukungan dan sinergi
pembangunan provinsi dengan antar
kabupaten/kota serta partisipasi dari
stakeholders dalam menyusun program
pembangunan

Jumlah pedoman/ panduan/ petunjuk
Dokumen perencanaan harus sejalan dan selaras dengan
teknis lingkp perencanaan pembangunan pembangunan yang dilaksanakan.
daerah yang disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kaidahJumlah dokomen / panduan/ petunjuk
Perencanaan harus terukur dan memberikan partisifasi
teknis perencanaan organisasi yang
yang baik terhadap pembangunan yang dilaksanakan.
menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai
rencana.

Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi
pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai
umpan balik perencanaan sehingga pembangunan
daerah dapat tepat guna dan hasil guna

Jumlah satuan kerja perangkat daerah
Untuk mengukur ketepatan tindak lanjut atas hasil monev
(SKPD) yang mampu menyusun rencana
sejalan dengan program pembangunan yang ada.
Bidang Sekretariat
kerja tahunan secara jelas, komprenhensif,
terpadu, rasiuonal, dan tepat waktu.

Meningkatnya sistim informasi pembangunan
sehingga perkembangan pelaksanaan
pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat
menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders )

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan Untuk mengukur jumlah data base perencanaan
pelaporan Bappeda yang disusun secara
pembangunan yang tersedia
jelas, komprenhensif, terpadu, rasional, dan
tepat waktu.

Bidang Penelitian dan
Statistik

Bidang Sarana dan
Prasarana

Bidang Sarana dan
Prasarana

Bidang Penelitian dan
statistik

Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan
Jumlah pemberitaan tentang kinerja
dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan
Bappeda di media lokal
kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan
politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya
kedepan

Untuk mengukur ketepatan atas penelitian,kajian selaras
dan sejalan dengan perencanaan dan evaluasi
pembangunan yang ada.

Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi
aparat perencana Kabupaten

1. Banyaknya aparat perencana mengikuti
Diklat, Bintek, sosialsasi

Untuk dapat meningkatkan pengetahuan,pengalaman dan
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intelektual para PNS.

Meningkatkan sarana dan prasarana dalam
menunjang aktivitas kerja yang baik langsung
dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

1. Persentase sarana dan prasarana yang
memadai dan memenuhi syarat

Untuk mengukur jumlah sarana dan prasarana yang
memadai dan memewnuhi syarat.
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Bidang Ekonomi dan
Sosial
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