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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen 

penyelenggaraan sistim AKIP yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan 

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan 

APBD/APBN.  Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.   

BAPEMAS Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor 

program/kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai peran yang sangat 

strategis untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di 

Jawa Timur. RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa visi  

dan misi pembangunan daerah  adalah Terwujudnya Jawa Timur yang lebih 

sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak dan misi 

pembangunan daerah adalah makin mandiri dan sejahtera  bersama Wong 

Cilik.  

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di 

Jawa Timur difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan kinerja 

pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu 

memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja 

ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan 

masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 

Sumber Daya Manusia.    

Hasil kinerja sosial pemerintah provinsi jawa timur dalam  

penurunan kemiskinan yang di dukung salah satunya oleh kinerja program-

program pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang positif, Selama 
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tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, Presentase penduduk miskin terus 

menurun, pada tahun 2009 sebesar 16,68%, pada tahun 2010 mencapai 

15.26%, per september tahun 2011  mencapai sebesar 13,85 %,  sedangkan 

capaian per september tahun 2012 sebesar 13,08 %.  Pada september tahun 

2013 persentase penduduk miskin menjadi sebesar 12,73% dan pada 

september tahun 2014 menurun menjadi 12,28 %,  sedangkan pada 

september 2015 persentase penduduk miskin turun sebesar 0,06 % jika 

dibandingkan dengan kondisi bulan maret 2015 (12,34 %), walaupun 

demikian, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tergolong diatas 

rata-rata kemiskinan nasional yang per september 2015  mencapai 11,13 %, 

hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk terus 

berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan 

kemiskinan yang salah satunya melalui upaya pelaksanaan program-program 

pemberdayaan masyarakat. 

Jawa Timur merupakan daerah yang cukup berhasil dalam 

menurunkan program kemiskinan, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur pada untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah 

percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui upaya 

pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur mengacu pada Visi, Misi, 

Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan 

prioritas pembangunan di Jawa Timur. Arah Kebijakan Pembangunan 

Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 

diimplementasikan dalam program prioritas pembangunsn sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa; 

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam 

Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA; 

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat;  

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel;  
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Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan 4 (empat) 

sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015.  Sasaran strategis 

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja.   

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan 

pada tabel berikut di bawah ini : 

Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Sasaran 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan 
jumlah kelompok usaha 
ekonomi masyarakat di 
desa/kel. Yang aktif 

1,2% 3,7% 320 %  

Persentase RTM Kepala 
Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) yang 
memiliki usaha 

27 % 19 % 72 % 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin  
terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 
teknologi (Posyantek) 
yang berfungsi. 

24,6 % 24,6 % 100 % 

Prosentase  peningkatan 
jumlah komunitas 
masyarakat yang dapat 
mengelola dan 
memanfaatkan SDA  

15,3 % 17,1 % 112 % 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase Lembaga 
Kemasyarakatan (LPMD/K 
dan TP PKK) yang aktif 

60 % 88 % 147,44 % 
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Prosentase peningkatan 
jumlah KPM yang 
bersertifikasi (sesuai 
standart pelatihan 
Permendagri 7 Tahun 
2007) 

18 % 23,3 % 129,4 % 

Sasaran Strategis 4 

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program pemberdayaan 
masyarakat 

10,0% 9,36 % 93,6% 

Prosentase  Desa/Kel. 
Yang telah menerapkan 
Sistim Manajemen 
Pengelolaan Pembangunan 
yang Partisipatif. 

75 % 78 % 104,6 % 

Prosentase peningkatan 
komunitas masyarakat 
yang mengembangkan 
nilai nilai adat dan sosial 
budaya lokal 

19,7 % 22,7 % 115,4 % 

 Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-

rata pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur adalah sebesar 132,7 %.  Rata-rata pencapaian Kinerja 

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi 

Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan 

pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebesar 196 %, Rata-rata 

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pusat layanan 

informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  terhadap 

pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasarsebesar 106,0 %, Rata-

rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kapasitas 

SDM dan Lembaga   kemasyarakatan desa/kel., sebesar 138,4  %,  

Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terwujudnya 

peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat, sebesar 104,5 %. 
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Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja 4 sasaran adalah 

sangat baik (diatas 100 %), walaupun masih terdapat 2 indikator yang 

pencapaian indikator sasarannya belum memenuhi pencapaian target 

kinerja 100 % yaitu indikator sasaran ke 2 yaitu Prosentase RTM KRTP 

yang memiliki usaha (72 %) dan Prosentase swadaya masyarakat 

terhadap program pemberdayaan masyarakat (93,6 %).   

Pencapaian kinerja tahun 2015 meningkat apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2014 pencapaian 

kinerja adalah sebesar 128,46 % dan meningkat pada tahun 2015 

sebesar 132,7 %, disamping itu dalam pencapaian target kinerja 

terdapat tingkat kemajuan yang signifikan terhadap target jangka 

menengah RPJMD 2014-2019.  Hal tersebut antara lain didukung oleh 

pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku 

kepentingan yang lebih intensif  serta pelaksanaan fasilitasi 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical asistance 

kepada kelompok sasaran. 

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, 

realisasi pencapaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran, 

Tingkat pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2015 adalah sebesar 90, 

25% sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 132,7 %, 

maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan 

Kegiatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 

Hasil pencapaian kinerja secara umum dapat memenuhi target 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terutama pada tujuan 

pengentasan kemiskinan, tentunya didukung oleh berbagai sektor dan 

kebijakan yang secara terpadu dalam program penanggulangan 

kemiskinan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang 

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan 

SAKIP oleh SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yaitu unit 

instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang 

melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. 

Akuntabilitas Kinerja, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. 

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

Penyelenggaraan Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang 

merupakan suatu kesatuan yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.     

Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen 

penyelenggaraan sistim AKIP yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN.  Penyusunan 

laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada 

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya. 
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RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa visi  

pembangunan daerah  adalah Terwujudnya Jawa Timur lebih sejahtera, 

berkeadilan, mandiri berdaya saing dan berakhlak, dengan misi makin mandiri dan 

sejahtera bersama wong cilik.  

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa 

Timur dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang 

berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan 

mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), 

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth) 

dan pengarusutamaan gender.   Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya 

untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi 

birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, 

mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi 

kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber 

Daya Manusia. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari 

pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari 

rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang 

kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses 

pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan 

yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek 

bukan sebagai obyek. 

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Provinsi Jawa Timur 

sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub 

Bagian dan Sub Bidang,  Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah 
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yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa 

Timur menyelenggarakan fungsi (i) Perumusan kebijakan teknis dibidang 

pemberdayaan masyarakat; (ii) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ; (iii) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; (iv) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, 

dengan demikian Bapemas Provinsi Jawa Timur  memiliki peran  strategis dalam 

mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur sehingga 

mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Jawa 

Timur. 

 Hasil kinerja sosial pemerintah provinsi jawa timur dalam  penurunan 

kemiskinan yang di dukung salah satunya oleh kinerja program-program 

pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang positif, Selama tahun 2009 

sampai dengan Tahun 2015, Presentase penduduk miskin terus menurun, pada 

tahun 2009 sebesar 16,68%, pada tahun 2010 mencapai 15.26%, per september 

tahun 2011  mencapai sebesar 13,85 %,  sedangkan capaian per september tahun 

2012 sebesar 13,08 %.  Pada september tahun 2013 persentase penduduk miskin 

menjadi sebesar 12,73% dan pada september tahun 2014 menurun menjadi 12,28 

%,  sedangkan pada september 2015 persentase penduduk miskin turun sebesar 

0,06 % jika dibandingkan dengan kondisi bulan maret 2015 (12,34 %), walaupun 

demikian, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tergolong diatas rata-rata 

kemiskinan nasional yang per september 2015  mencapai 11,13 %, hal ini menjadi 

tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk terus berupaya melakukan 

langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya 

melalui upaya pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. 

 Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan 

kemampuan dan kemandirian wong cilik(people centered development),yaitu 

pengembangan kemampuan sosial (social capabilities) terutama pada beberapa 

indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh 

mata pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs fulfillment), mengelola aset (assets management), berpartisipasi dalam 

kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta  kemampuan dalam 

menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).  
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Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah: 

(1) Pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan melalui 

Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat; 

(2) Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang 

berwawasan lingkungan; 

(3) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM; 

(4) Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat  dalam proses 

pembangunan serta pelestarian niilai-nilai adat dan sosial budaya lokal. 

Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui kebijakan-

kebijakan sebagaimana dituangkan dalam program-program/kegiatan klaster 

pemberdayaan dengan Karakteristik: Pendekatan partisipatif berdasarkan 

kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan 

pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok 

masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.  

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  

Bapemas Prov. Jatim Th. 2015 

 
 

 

www.bapemas 

jatimprov.go.id 

 5 5 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 

Seri D) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur,  Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di 

bidang pemberdayaan masyarakat. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat ; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.  

 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan 

yang terdapat pada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014 – 2019; 

2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur 2014-2019; 

3. Penetapan Kinerja Tahun 2015. 
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A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

(RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2019 

 

 Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 pada dasarnya 

menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan 

proses menetapkan ke mana daerah Jawa Timur akan diarahkan 

perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun 

mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa 

yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai --sesuai visi, misi, dan program 

kepala daerah terpilih. 

 Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang specific, 

measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang konsisten 

dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dan dalam kerangka 

waktu sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, 

sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku 

kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya 

dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai 

tujuan, demi menghasilkan pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih 

produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.  

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Timur 2014-2019 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen 

perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM 

Nasional 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Juga mempertimbangkan asas 

kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat 

dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2014).  Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 juga 

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah 

ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Timur, serta mempertimbangkan pula hasil kajian 

dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Jawa Timur 2005–2025. 
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 Isu-isu strategis di Jawa Timur baik internal maupun eksternal 

turut pula menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan berbagai 

kebijakan program di Jawa Timur.  Beberapa isu mendasar yang layak 

menjadi perhatian pada setiap fokus area antara lain adalah yang 

berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan 

adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat  dalam memperoleh akses-

akses kehidupan. 

 Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi 

Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk 

mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan 

Jawa Timur 2014-2019 berangkat dari landasan visi: “Terwujudnya 

Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing 

dan berakhlak”.  

 Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 

tersebut, maka MISI pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah: 

“Makin mandiri dan sejahtera bersama wong cilik “ yang diarahkan, 

terutama, untuk (1) meningkatkan Kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan, (2) meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, 

mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan 

industrialisasi, (3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan 

penataan ruang, (4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan 

publik, (5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. 

Berdasarkan visi, misi, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi dan misi dimaksud tertuang dalam 19 tujuan, dengan 48 

sasaran dengan  88 indikator kinerja utama.  Adapun sesuai dengan 

Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 

terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, mendukung pencapaian 

kinerja pada Misi ke 1 (meningkatkan Kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan), Tujuan ke 4 (Mempercepat dan memperluas 

penanggulangan kemiskinan) dan sasaran ke 12 (Menurunnya persentase 

penduduk miskin). 
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B. RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PROVINSI JAWA TIMUR Tahun 2014-2019 

 

 Rencana Strategis (Renstra)  Badan Pemberdayaan Masyarakat 

merupakan perencanaan jangka menengah Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang berisi tentang gambaran tujuan 

dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun  serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. 

 Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur telah mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2019 dan dilaksanakan secara partisipatif antar Bidang di 

Lingkungan Bapemas Provinsi Jawa Timur dan stakeholder terkait.  

Secara ringkas, Renstra Badan Pembedayaan Masyarakat Provinsi Jawa 

Timur dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

a. Visi  : 

 Agar mampu mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan di 

bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana tujuan 

Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019, maka Visi Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur lima tahun 

kedepan (2014-2019) adalah “Terwujudnya Keberdayaan dan 

Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan  Di Jawa Timur”.  

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang 

berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi 

maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang  

mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal 

yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan 

Untuk individu/masyarakat  guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat.  
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b. Misi :  

 Misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi 

yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus 

memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-

faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu 

strategis.Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang 

ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan 

misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi 

tersebut. Adapun Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur adalah  : 

1. Meningkatkan kemampuan pendayagunaan dan pemanfaatan 

SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat; 

2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 

   

c.  Tujuan 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi 

sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, 

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. 

 Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 

5 (lima) tahun mendatang adalah : 

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat  dan Desa serta 

pemberdayaan masyarakat miskin; 

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan 

SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan 

pengembangan TTG; 

3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 

4. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta 

pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal. 
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Tabel II.1.  Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Indikator 

 

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR 

Terwujudny

a 

Keberdaya

an dan 

Kemandiria

n 

Masyarakat 

Desa/Kelur

ahan di 

Jawa Timur   

1. Meningkatkan 

kemampuan 

pendayagunaan 

dan 

pemanfaatan 

SDA-TTG serta 

pengembangan 

perekonomian 

masyarakat; 

1. Meningkatkan 

usaha ekonomi 

masyarakat  dan 

Desa serta 

pemberdayaan 

masyarakat 

miskin 

1. Prosentase peningkatan 

jumlah kelompok usaha 

ekonomi masyarakat di 

desa/kel. yang aktif. 

  2. Prosentase RTM Kepala 

Rumah Tangga 

Perempuan (KRTP) yang 

memiliki usa 2.ha 

 2. Meningkatkan 

kemampuan 

masyarakat 

dalam 

pendayagunaan 

SDA untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

sarpras dasar dan 

pengembangan 

TTG 

3. Prosentase peningkatan 

pusat layanan informasi 

teknologi (Posyantek) 

yang berfungsi. 

  4. Prosentase  

peningkatan jumlah 

komunitas masyarakat 

yang dapat mengelola 

dan memanfaatkan SDA 

 

 

2. Meningkatkan 

kapasitas 

lembaga 

kemasyarakatan 

3. Meningkatkan 

kapasitas 

lembaga 

kemasyarakatan  

5. Prosentase  Lembaga 

Kemasyarakatan 

(LPMD/K dan TP PKK) 

yang Aktif 

    6. Prosentase peningkatan 

jumlah KPM yang 

bersertifikasi (sesuai 

standart pelatihan 

Permendagri 7 Tahun 

2007) 

  4. Meningkatkan 

swadaya dan 

partisipasi 

masyarakat serta 

pemberdayaan adat 

dan nilai-nilai sosial 

budaya lokal. 

7. Prosentase Swadaya 

Masyarakat terhadap 

Program pemberdayaan 

masyarakat 

    8. Prosentase  Desa/Kel. 

Yang telah menerapkan 

Sistim Manajemen 

Pengelolaan 

Pembangunan yang 

Partisipatif. 

 

d.  Sasaran 

 

Berdasarkan Tujuan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran-

sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai alat ukur 

keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2014-2019, Adapun 

Sasaran pembangunan adalah : 

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga 

ekonomi masyarakat di desa/kel. dan pemberdayaan 

masyarakat miskin; 
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2. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas 

masyarakat miskin  terhadap pengelolaan SDA dan sarana 

prasarana dasar; 

3. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan 

desa/kel; 

4. Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi 

masyarakat. 

 

hubungan antara tujuan dan sasaran sebagaimana matriks 

hubungan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

Tabel II.2.  Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran 

TUJUAN SASARAN 

NO. URAIAN INDIKATOR NO. URAIAN INDIKATOR 

1. Meningkatkan 

usaha ekonomi 

masyarakat  dan 

Desa serta 

pemberdayaan 

masyarakat miskin 

Prosentase 

peningkatan jumlah 

kelompok usaha 

ekonomi 

masyarakat di 

desa/kel. yang aktif 

1. Meningkatnya 

kelompok usaha 

ekonomi 

masyarakat, 

lembaga ekonomi 

masyarakat di 

desa/kel.dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin 

1. Prosentase 

peningkatan 

jumlah kelompok 

usaha ekonomi 

masyarakat di 

desa/kel. yang 

aktif 

  Prosentase RTM 

Kepala Rumah 

Tangga Perempuan 

(KRTP) yang 

memiliki usaha 

 

  
2. Prosentase RTM 

Kepala Rumah 

Tangga Perempuan 

(KRTP) yang 

memiliki usaha 

2. Meningkatkan 

kemampuan 

masyarakat dalam 

pendayagunaan 

SDA untuk 

pemenuhan 

kebutuhan sarpras 

dasar dan 

pengembangan TTG 

Prosentase 

peningkatan pusat 

layanan informasi 

teknologi 

(Posyantek) yang 

berfungsi. 

 

2. Meningkatnya 

pusat layanan 

informasi TTG, dan 

aksesibilitas 

masyarakat miskin  

terhadap 

pengelolaan SDA 

dan sarana 

prasarana dasar 

3. Prosentase 

peningkatan pusat 

layanan informasi 

teknologi 

(Posyantek) yang 

berfungsi 

  Prosentase  

peningkatan jumlah 

komunitas 

masyarakat yang 

dapat mengelola 

dan memanfaatkan 

SDA 

 

  
4. Prosentase  

peningkatan 

jumlah komunitas 

masyarakat yang 

dapat mengelola 

dan memanfaatkan 

SDA 

3. Meningkatkan 

kapasitas lembaga 

kemasyarakatan  

Prosentase  

Lembaga 

Kemasyarakatan 

(LPMD/K dan TP 

PKK) yang Aktif 

3. Meningkatnya 

kapasitas SDM dan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

desa/kel. 

5. Prosentase 

lembaga 

kemasyarakatan 

(LPMD/K dan TP 

PKK) yang aktif 
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  6. Prosentase 

peningkatan 

jumlah KPM yang 

bersertifikasi 

(sesuai standar 

pelatihan 

Permendagri 7 

Tahun 2007) 

4. Meningkatkan 

swadaya dan 

partisipasi 

masyarakat serta 

pemberdayaan adat 

dan nilai-nilai sosial 

budaya lokal. 

 

Prosentase 

Swadaya 

Masyarakat 

terhadap Program 

pemberdayaan 

masyarakat  

 

 

 

 

 

 

Prosentase  

Desa/Kel. Yang 

telah menerapkan 

Sistim Manajemen 

Pengelolaan 

Pembangunan yang 

Partisipatif. 

4. Terwujudnya 

swadaya dan 

partisipasi 

masyarakat 

 

7. Prosentase 

swadaya 

masyarakat 

terhadap program 

pemberdayaan 

masyarakat 

  
 8. Prosentase  

Desa/Kel. Yang 

telah menerapkan 

Sistim Manajemen 

Pengelolaan 

Pembangunan yang 

Partisipatif. 

 
  

  9. Prosentase 

peningkatan 

komunitas 

masyarakat 

pelestari nilai nilai 

sosial budaya 

masyarakat. 

 

e.  Strategi dan Arah Kebijakan : 

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur  adalah strategi dan 

kebijakan  untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang 

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka 

menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Strategi ini selanjutnya menjadi 

dasarperumusankegiatan  bagisetiap program prioritas RPJMD yang 

menjadi tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur. 
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 Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada 

peningkatan kemampuan dan kemandirian wong cilik (people centered 

development), yaitu pengembangan kemampuan sosial (social 

capabilities) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup 

kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian 

(livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

fulfillment), mengelola aset (assets management), berpartisipasi dalam 

kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta  kemampuan 

dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and 

stresses).  

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan 

adalah: 

(1) Pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan melalui 

Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat; 

(2) Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang 

berwawasan lingkungan; 

(3) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM; 

(4) Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat  dalam 

proses pembangunan serta pelestarian niilai-nilai adat dan sosial 

budaya lokal. 

  Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-

kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan 

operasionalisasi program lima tahun dari Renstra 2009 – 2014 Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, kebijakan tersebut 

sebagai berikut : 

(1) Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), 

menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan 

pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin; 

(2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses 

masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna; 

(3) Penguatan fungsi kapasitas Lembaga   kemasyarakatan  dan 

pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat; 
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(4) Peningkatan pembinaan sistim manajemen perencanaan 

partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan 

pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat 

serta sosial budaya lokal; 

 

f.  Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis 

organisasi.  Penetapan IKU mengacu pada Renstra Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 2014-2019  

sebagai berikut : 

Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama 

NO. SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA 
UTAMA (IKU) 

1. Meningkatnya kelompok usaha 

ekonomi masyarakat, lembaga 

ekonomi masyarakat di desa/kel.dan 

pemberdayaan masyarakat miskin 

1. Prosentase peningkatan jumlah kelompok 

usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. 

yang aktif 

  2. Prosentase RTM Kepala Rumah Tangga 

Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha 

 

2. Meningkatnya pusat layanan 

informasi TTG, dan aksesibilitas 

masyarakat miskin  terhadap 

pengelolaan SDA dan sarana 

prasarana dasar 

3. Prosentase peningkatan pusat layanan 

informasi teknologi (Posyantek) yang 

berfungsi 

    4. Prosentase  peningkatan jumlah komunitas 

masyarakat yang dapat mengelola dan 

memanfaatkan SDA 

 

3. Meningkatnya kapasitas SDM dan 

Lembaga Kemasyarakatan desa/kel. 
5. Prosentase lembaga kemasyarakatan 

(LPMD/K dan TP PKK) yang aktif 

 

    6. Prosentase peningkatan jumlah KPM yang 

bersertifikasi (sesuai standar pelatihan 

Permendagri 7 Tahun 2007) 

 

4. Terwujudnya swadaya dan partisipasi 

masyarakat 

 

7. Prosentase swadaya masyarakat terhadap 

program pemberdayaan masyarakat 

  8. Prosentase  Desa/Kel. Yang telah 

menerapkan Sistim Manajemen 

Pengelolaan Pembangunan yang 

Partisipatif. 

 

  9. Prosentase peningkatan komunitas 

masyarakat pelestari nilai nilai sosial 

budaya masyarakat. 
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C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai penjabaran Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 

yang dioperasionalisasikan lebih terinci dari program-program yang 

tertuang dalam rencana pelaksanaan kegiatan.  Rencana Kinerja Tahunan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 

adalah sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel II.4. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. 

TUJUAN SASARAN 

NO. URAIAN NO. URAIAN INDIKATOR TARGET 

1. Meningkatkan 

usaha ekonomi 

masyarakat  dan 

Desa serta 

pemberdayaan 

masyarakat miskin 

1. Meningkatnya 

kelompok usaha 

ekonomi masyarakat, 

lembaga ekonomi 

masyarakat di 

desa/kel.dan 

pemberdayaan 

masyarakat miskin 

1. Prosentase peningkatan 

jumlah kelompok usaha 

ekonomi masyarakat di 

desa/kel. yang aktif 

1,2 % 

    2. Prosentase RTM Kepala 

Rumah Tangga Perempuan 

(KRTP) yang memiliki usaha 

27 % 

2. Meningkatkan 

kemampuan 

masyarakat dalam 

pendayagunaan 

SDA untuk 

pemenuhan 

kebutuhan sarpras 

dasar dan 

pengembangan TTG 

2. Meningkatnya pusat 

layanan informasi TTG, 

dan aksesibilitas 

masyarakat miskin  

terhadap pengelolaan 

SDA dan sarana 

prasarana dasar 

3. Prosentase peningkatan 

pusat layanan informasi 

teknologi (Posyantek) yang 

berfungsi 

24,6 % 

    4. Prosentase  peningkatan 

jumlah komunitas 

masyarakat yang dapat 

mengelola dan 

memanfaatkan SDA 

15,3 % 

3. Meningkatkan 

kapasitas lembaga 

kemasyarakatan  

3. Meningkatnya 

kapasitas SDM dan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

desa/kel. 

5. Prosentase lembaga 

kemasyarakatan (LPMD/K 

dan TP PKK) yang aktif 

60 % 

 
 

  
6. Prosentase peningkatan 

jumlah KPM yang 

bersertifikasi (sesuai standar 

pelatihan Permendagri 7 

Tahun 2007) 

18 % 
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4. Meningkatkan 

swadaya dan 

partisipasi 

masyarakat serta 

pemberdayaan adat 

dan nilai-nilai sosial 

budaya lokal. 

4. Terwujudnya swadaya 

dan partisipasi 

masyarakat 

7. Prosentase swadaya 

masyarakat terhadap 

program pemberdayaan 

masyarakat 

10 % 

  
 8. Prosentase  Desa/Kel. Yang 

telah menerapkan Sistim 

Manajemen Pengelolaan 

Pembangunan yang 

Partisipatif. 

75 % 

 
 

  
9. Prosentase peningkatan 

komunitas masyarakat 

pelestari nilai nilai sosial 

budaya masyarakat. 

19,7 % 

 

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 

 Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja.  Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  Kinerja yang disepakati 

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.  Dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan 

dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujud Penetapan 

Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.  Tujuan khusus 

penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, 
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transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

dan sebagai dasar pemberian reward and punishment. 

 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur telah 

membuat penetapan kinerja tahun 2015, dan telah disesuaikan dengan 

indikator kinerja hasil review renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur, adalah sebagaimana terlampir. 

 Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2015 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 

melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  

Bapemas Prov. Jatim Th. 2015 
 

 

www.bapemas 

jatimprov.go.id 

 

18 

18 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian 

mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari 

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 

dan Penetapan  Kinerja (PK)  Badan Pemberdayaan Masyarakat  Provinsi  

Jawa  Timur.  Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja.   

Pengukuran Kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome 

yang akan dan seharusnya dicapai sehingga diperoleh gambaran 

terwujudnya akuntabilitas organisasi.    Pengukuran Kinerja dilakukan 

dengan cara membandingkan Kinerja yang (seharusnya) terjadi 

dengan kinerja yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan 

pada tabel berikut di bawah ini : 

 

Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Sasaran 

Sasaran Strategis 1 

 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan 
jumlah kelompok usaha 
ekonomi masyarakat di 
desa/kel. Yang aktif 

1,2% 3,7% 320 %  

Persentase RTM Kepala 
Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) yang 
memiliki usaha 

27 % 19 % 72 % 
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Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin  
terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 
teknologi (Posyantek) 
yang berfungsi. 

24,6 % 24,6 % 100 % 

Prosentase  peningkatan 
jumlah komunitas 
masyarakat yang dapat 
mengelola dan 
memanfaatkan SDA  

15,3 % 17,1 % 112 % 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase Lembaga 
Kemasyarakatan (LPMD/K 
dan TP PKK) yang aktif 

60 % 88 % 147,44 % 

Prosentase peningkatan 
jumlah KPM yang 
bersertifikasi (sesuai 
standart pelatihan 
Permendagri 7 Tahun 
2007) 

18 % 23,3 % 129,4 % 

Sasaran Strategis 4 

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program pemberdayaan 
masyarakat 

10,0% 9,36 % 93,6% 

Prosentase  Desa/Kel. 
Yang telah menerapkan 
Sistim Manajemen 
Pengelolaan Pembangunan 
yang Partisipatif. 

75 % 78 % 104,6 % 

Prosentase peningkatan 
komunitas masyarakat 
yang mengembangkan 
nilai nilai adat dan sosial 
budaya lokal 

19,7 % 22,7 % 115,4 % 
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 Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-

rata pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur adalah sebesar 132,7 %.  Rata-rata pencapaian Kinerja 

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi 

Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan 

pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebesar 196 %, Rata-rata 

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pusat layanan 

informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  terhadap 

pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasarsebesar 106,0 %, Rata-

rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kapasitas 

SDM dan Lembaga   kemasyarakatan desa/kel., sebesar 138,4  %,  

Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terwujudnya 

peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat, sebesar 104,5 %. 

 Pencapaian kinerja Tujuan 1. Meningkatkan usaha ekonomi 

masyarakat dan Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Tujuan ini 

melaksanakan Misi 1 yaitu Meningkatkan kemampuan pendayagunaan 

dan pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian 

masyarakat.  Hasil yang diharapkan dari tujuan 1 diformulasikan dalam 

Sasaran Strategis 1.  

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi 

masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin. 

 

Tabel III.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1. 

 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Capaian 

Prosentase peningkatan jumlah 
kelompok usaha ekonomi  
masyarakat di desa/kel. Yang 
aktif 

1,2 % 3,7 % 320 % 

Persentase RTM Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) 
yang memiliki usaha 

27 % 19 % 72 % 
 

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 196 % 
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 Berdasarkan Tabel III.2 diatas, kinerja Sasaran 1 diukur 

dengan 2 indikator sasaran yaitu Prosentase peningkatan jumlah 

kelompok usaha ekonomi  masyarakat di desa/kel. Yang aktif dan 

Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang 

memiliki usaha.  Pencapaian kinerja indikator sasaran Prosentase 

peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi  masyarakat di desa/kel. 

Yang aktif dari target sebesar 1,2 % terealisasi sebesar 3,7 % atai 

tingkat pencapaian sebesar 320 %, sedangkan indikator sasaran 

Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang 

memiliki usaha dari target 27 % terealisasi sebesar 19 % atau tingkat 

pencapaian sebesar 72 %. 

 Pencapaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan tahun 

2014 mengalami peningkatan pada indikator Prosentase peningkatan 

kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di 

desa/kel. Tahun 2014 dari target 3,1 % terealisasi sebesar 3,5 % atau 

tingkat pencapaian sebesar 114,8 %. Selengkapnya sebagaimana Tabel 

III.3 dibawah ini.  Untuk indikator Persentase RTM Kepala Rumah 

Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha, merupakan indikator 

yang baru diukur pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 masih 

berupa pilot project yang dilaksanakan pada 3.309 KRTP atau 4 % dari 

keseluruhan target jangka menengah. 

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 

 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan jumlah 
kelompok usaha ekonomi  
masyarakat di desa/kel. Yang 
aktif (Tahun 2015) 

1,2 % 3,7 % 320 % 

Prosentase peningkatan 
kelompok usaha ekonomi 
produktif dan lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. 
(Tahun 2014) 

3,1% 3,5% 114,8% 
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 Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama apabila 

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur 2014-2019 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana 

Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2019 untuk indikator sasaran 1 yaitu Prosentase peningkatan 

jumlah kelompok usaha ekonomi  masyarakat di desa/kel. Yang aktif 

dari target RPJMD/Renstra 2014-2019 sebesar 7 % telah tercapai pada 

Tahun pertama sebesar 3,7 % atau tingkat kemajuan pencapaian 

sebesar 53,3 %.  Adapun pada Indikator sasaran 2 yaitu Persentase 

RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha, 

dari target RPJMD/Renstra 2014-2019 sebesar 100 % telah tercapai 

pada Tahun pertama sebesar 3,7 % atau tingkat kemajuan pencapaian 

sebesar 23,4 %, selengkapnya sebagaimana Tabel III.4. dibawah ini. 

 

Tabel III.4.  Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d 

Akhir Periode RPJMD 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja Target 
akhir 

RPJMD 

Realisasi Tingkat 
Kemajuan 

(%)  

Prosentase peningkatan jumlah 
kelompok usaha ekonomi  
masyarakat di desa/kel. Yang 
aktif 

7 % 3,7 % 53,3 % 

Persentase RTM Kepala Rumah 
Tangga Perempuan (KRTP) 
yang memiliki usaha 

100 % 19 % 23,4 % 
 

 

 Pencapaian kinerja Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya 

kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di 

desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin, secara operasional 

diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Masyarakat , dengan kegiatan  Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat, Pengembangan Pasar Desa, Pemberdayaan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM),  Pemberdayaan BUMDesa, Jalin Matra 
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Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, Jalin Matra Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan, dan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok 

Program Pemberdayaan Masyarakat. 

 Pada Tahun 2015, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 

Masyarakat didukung alokasi anggaran melalui APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 15.362.704.161,- dan pada PAPBD TA 

2015 menjadi sebesar Rp. 14.906.154.161,- atau berkurang sebesar 

2,97 % yaitu sebesar Rp. 456.550.000,-.  Realisasi anggaran sampai 

dengan akhir tahun 2015 dari alokasi sebesar Rp. 14.906.154.161,-, 

telah terealisasi sebesar Rp. 14.144.272.124,- atau 94,88 %, 

selengkapnya sebagaimana Tabel III.5. 

 Dalam program ini dilakukan fasilitasi pemberdayaan 

masyarakat dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM secara 

mudah, murah dan cepat serta pengembangan ekonomi produktif 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, adapun 

kondisi eksisting kelompok usaha ekonomi masyarakat adalah sebanyak 

867 lembaga dan pada tahun 2015 menjadi 899 lembaga atau terdapat 

peningkatan sebesar 3,7 % atau bertambah 32 lembaga.  Kelompok-

kelompok usaha ekonomi masyarakat perlu terus ditumbuhkan, dalam 

rangka penguatan kapasitas perekonomian di desa, terutama 

masyarakat hampir miskin yang masih mempunyai kemampuan untuk 

berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.  

Kelembagaan masyarakat dalam bentuk komunitas usaha ini menjadi 

penting untuk terus dikembangkan guna memberikan posisi tawar yang 

lebih kuat dalam pengelolaan usahanya dan memudahkan akses 

permodalan yang mudah, murah dan cepat bagi masyarakat desa, 

utamanya bagi rumah tangga miskin. 

 Melalui kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, telah 

terlaksana pemberdayaan komunitas masyarakat di desa dengan 

tersedianya lembaga permodalan bagi masyarakat desa.  Hal ini mampu 

menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan dan 

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, sehingga kedepan 

pengembangannya perlu terus didorong untuk penguatan ekonomi di 

pedesaan. 
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 Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat 

pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi 

pengganguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. 

Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, 

melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan 

yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang 

menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan 

kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk 

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta 

mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur.  Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan evaluasi 

BUMDesa dan diperoleh 4 BUMDesa terbaik yaitu : BUMDesa ”SEKAR 

MULIA” Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar; 

BUMDesa ”SENTOSA ABADI” Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun 

Kabupaten Lamongan; BUMDesa ”SEKAPUK” Desa Sekapuk Kecamatan 

Ujungpangkah Kabupaten Gresik; BUMDesa ”UPK Sejahtera” Desa 

Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. 

 Fasilitasi pengembangan pasar desa sebagai salah satu 

lembaga ekonomi yang ada di desa berupaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang ada di desa, terfasilitasinya masyarakat dalam 

mengembangkan usaha produksinya dan terbukanya peluang lapangan 

kerja bagi masyarakat.  Fasilitasi pemberdayaan terhadap  

Pengembangan Pasar Desa pada tahun 2015 dapat menghasilkan 4 

pasar desa terbaik di Jawa Timur yaitu Pasar Desa Pasar Desa 

”WARINGIN BARU” Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang; Pasar Desa ”TASIKMADU” Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek; Pasar Desa ”PON” Desa Sidolaju 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi; Pasar Desa ”KUTUKAN” Desa 

Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.  

 Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro berhasil menyeleksi UPKu 

Terbaik dalam Evaluasi Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Berhasil 

Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 188/404/KPTS/013/2015 tentang Pemenang Evaluasi Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha 
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(UPKu) Berhasil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, yaitu : UPK 

ASRI, Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, UPKu 

KARYA SEHATI, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, 

Kabupaten Tuban dan UPK GERDU TASKIN WAHANA SEJAHTERA, 

Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. 

 Pada tahun 2015, Kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang dirancang secara khusus untuk menangani kemiskinan 

perempuan, adalah Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang 

diperuntukkan bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga 

Perempuan (KRTP) Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek 

untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu 

adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk 

mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (poverty trap) pada 

KRTP.  Adapun target sasaran untuk bantuan keuangan 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2015 dialokasikan untuk 

20.231 KRTP dan telah terealisasi sebanyak 14.568 KRTP atau tingkat 

pencapaian sebesar 72 %. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian 

dengan alokasi anggaran dan adanya perubahan lokasi yang terkendala 

mekanisme penyaluran bantuan . 

Tabel III. 5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di 
desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator 

Kinerja 

Kinerja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Capai
an  

Target Realisasi Capai-
an 

Prosentase 

peningkatan 
jumlah 

kelompok 

usaha ekonomi  
masyarakat di 

desa/kel. Yang 
aktif 

1,2 % 3,7 % 320 

% 

14.906.154.161 14.144.272.124 94,88 

% 

Persentase 

RTM Kepala 
Rumah Tangga 

Perempuan 
(KRTP) yang 

memiliki usaha 

27 % 19 % 72 % 

 

   

Program 1.  
Pengembangan Lembaga Ekonomi 

Masyarakat 
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 Realisasi Kinerja sasaran 1 Meningkatnya kelompok usaha 

ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan 

pemberdayaan masyarakat miskin dari 2 indikator rata-rata sebesar 196 

% dengan realisasi anggaran Program Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 94,88 %, sisa lebih penggunaan 

anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan.  Prosentase 

capaian kinerja sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase 

realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 

sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran 1 sebesar 101%.   

 Apabila diuraikan cost per outcome untuk kedua indikator yang 

mengukur sasaran 1, untuk indikator Prosentase peningkatan jumlah 

kelompok usaha ekonomi  masyarakat di desa/kel. Yang aktif dengan 

capaian kinerja sebesar 320 %, didukung oleh pelaksanaan kegiatan  

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Pasar 

Desa, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM),  Pemberdayaan 

BUMDesa, dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan.  

Alokasi anggaran sampai dengan PAPBD TA 2015 untuk kegiatan 

dimaksud adalah sebesar Rp. 6.123.657.500,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 5.702.271.001,- atau sebesar 93,12 %.  Sedangkan untuk indikator 

sasaran 2 yaitu Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan 

(KRTP) yang memiliki usaha, dengan capaian kinerja sebesar 72 %, 

didukung oleh pelaksanaan kegiatan Jalin Matra Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan, dan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok 

Program Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 8.782.496.661,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.449.821.123,- atau 

sebesar 96,21 %. Efisiensi penggunaan sumberdaya selengkapnya 

sebagaimana Tabel III. 6. 
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Tabel III.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi 
masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin 

Indikator Kinerja % 
Capaian 
Kinerja  

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
efisiensi 

Prosentase peningkatan jumlah kelompok 
usaha ekonomi  masyarakat di desa/kel. 
Yang aktif 

320 % 93,12 % 226,88 % 

Persentase RTM Kepala Rumah Tangga 
Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha 

72 % 
 

96,21 % -24 % 

Rata-rata 196 % 94,88 101 % 

 

 Pencapaian kinerja Tujuan 2. Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan 

sarpras dasar dan pengembangan TTG. Tujuan ini melaksanakan Misi 1 

yaitu Meningkatkan kemampuan pendayagunaan dan pemanfaatan 

SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat.  Hasil yang 

diharapkan dari tujuan 2 diformulasikan dalam Sasaran Strategis 2, 

yaitu Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas 

masyarakat miskin  terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana 

dasar.   

 Tabel III.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 

 Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat 
miskin  terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 
teknologi  (Posyantek) 
yang berfungsi. 

24,6% 24,6 % 100 % 

Prosentase  
peningkatan jumlah 
komunitas masyarakat 
yang dapat mengelola 
dan memanfaatkan SDA 

15,3 % 17,1 % 112 % 

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 106,0  % 
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  Berdasarkan Tabel III.7. tersebut, kinerja Sasaran strategis 2 ini 

didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Prosentase peningkatan pusat 

layanan informasi teknologi  (Posyantek) yang berfungsi dan 

Prosentase  peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat 

mengelola dan memanfaatkan SDA.  Pencapaian indikator kinerja 

Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi  

(Posyantek) yang berfungsi tahun 2015 dari target sebesar 24,6 %, 

terealisasi sebesar 24,6 % atau tingkat pencapaian sebesar 100 %.  

Sedangkan  Pencapaian indikator kinerja Prosentase  peningkatan 

jumlah komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan 

memanfaatkan SDA pada tahun 2015 dari target 15,3 % terealisasi 

sebesar 17,1  % atau tingkat pencapaian sebesar 112 %. 

  Pencapaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan 

tahun 2014 mengalami peningkatan.  Tingkat pencapaian kinerja 

indikator Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi  

(Posyantek) yang berfungsi tahun 2015 sebesar 100 %, sedangkan 

pada tahun 2014 Prosentase peningkatan pusat layanan informasi 

teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek) adalah sebesar  72,9%.   

Pencapaian  indikator kinerja Prosentase  peningkatan jumlah 

komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA 

pada tahun 2015 adalah sebesar 112 %, sedangkan pada tahun 2014 

Prosentase  peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas 

terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Pencapaiannya sebesar 103,5 %, perbandingan capaian kinerja 

selengkapnya sebagaimana Tabel III.8. 
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Tabel III.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 

 Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  
terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian  

Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 
teknologi  (Posyantek) 
yang berfungsi.(Tahun 
2015) 

24,6% 24,6 % 100 % 

Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 
teknologi  (Wartek dan 
Posyantek)  (Tahun 
2014) 

36,6 % 26,7 % 72,9 % 

Prosentase  peningkatan 
jumlah komunitas 
masyarakat yang dapat 
mengelola dan 
memanfaatkan SDA 
(Tahun 2015) 

15,3 % 17,1 % 112 % 

Prosentase  peningkatan 
jumlah desa yang 
mendapatkan 
aksesibilitas terhadap 
pengembangan SDA 
dan sarana prasarana 
dasar. (Tahun 2014) 

16,2 % 16,8 % 103,5% 

 

 Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama apabila 

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur 2014-2019,untuk indikator sasaran 2 yaitu Prosentase 

peningkatan pusat layanan informasi teknologi  (Posyantek) yang 

berfungsi dari target RPJMD/Renstra 2014-2019 peningkatan sebesar  

211 %, telah tercapai pada Tahun pertama peningkatan sebesar 24,6 % 

atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 11,7 %.  Indikator sasaran 

Prosentase  peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat 

mengelola dan memanfaatkan SDA dari target RPJMD peningkatan 

sebesar 92 %, sampai dengan tahun pertama RPJMD telah tercapai 

target sebesar 17,1 % atau tingkat kemajuan sebesar 18,7 %, 

selengkapnya sebagaimana Tabel III.9. 
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Tabel III.9.  Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d 

Akhir Periode RPJMD 

 Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat 
miskin  terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator 
Kinerja 

Target Akhir 
RPJMD 

Realisasi Tingkat 
Kemajuan 

(%)  

Prosentase 
peningkatan pusat 
layanan informasi 
teknologi  
(Posyantek) yang 
berfungsi.(Tahun 
2015) 

211% 24,6 % 11,7 % 

Prosentase  
peningkatan 
jumlah komunitas 
masyarakat yang 
dapat mengelola 
dan 
memanfaatkan 
SDA (Tahun 2015) 

92 % 17,1 % 18,7 % 

 

  Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya 

pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  

terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar, secara 

operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan 

Pendayagunaan SDA, dengan kegiatan : Pemanfaatan dan penerapan 

TTG bekerjasama dengan perguruan tinggi, Gelar TTG, Pendampingan 

program PNPM Mandiri Pedesaan, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan Pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan sarana prasarana pedesaan. 

  Alokasi program ini pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur  

tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.976.222.484,- dan menjadi sebesar 

Rp. 9.385.604.356,- pada PAPBD TA 2015 atau berkurang sebesar 

5,92 % (Rp. 590.618.128,-).  Realisasi anggaran sampai dengan 31 

Desember 2015 dari alokasi sebesar Rp. 9.385.604.356,-, telah 
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terealisasi sebesar Rp. 8.832.363.794,- atau 94,10 %, selengkapnya 

pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan 

Pendayagunaan SDA adalah sebagaimana Tabel III. 10. 

 

Tabel III. 10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  
terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. 

 

Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Capaian  Target  Realisasi Capaian 

Prosentase 
peningkatan 
pusat layanan 
informasi 
teknologi  
(Posyantek) 
yang 
berfungsi. 

24,6 
% 

24,6 % 100 % 9.385.604.356 8.832.363.794,- 94,10 % 

Prosentase  
peningkatan 
jumlah 
komunitas 
masyarakat 
yang dapat 
mengelola dan 
memanfaatkan 
SDA  

15,3 

% 

17,1 % 112 % 

 

   

Program 2.  
Pengembangan Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam 
Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA 

   

 

  Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) merupakan media 

fasilitasi informasi teknologi tepat guna di desa/kel untuk menunjang 

Pengembangan Wilayah melalui peningkatan Kualitas Sumberdaya 

manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam secara 

bertanggungjawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan 

lokal, regional dan global serta mendorong tumbuhnya inovasi di 

bidang teknologi.   
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 Posyantek yang difasilitasi diharapkan  berfungsi sebagai 

media yang mampu menyebarluaskan informasi maupun 

mendayagunaan TTG di wilayah masing-masing.  Jenis alat TTG yang 

difasilitasi pada tahun 2015 antara lain adalah Hand Traktor, Mesin 

penepung, Mesin Vacum fraying, Alat Pemb. Kecap, Tahu Tuna, Mesin 

pembuat tusuk sate, Mesin Selep pupuk kandang, mesin pengolah 

kripik apel, Alat Pembuatan tepung, pupuk organik, gula merah Mesin 

Panen Padi dan sebagainya. 

 Bapemas Provinsi Jawa Timur juga secara rutin mengikuti 

event tahunan Gelar TTG Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh 

Dirjen PMD Kemendagri Sebagai langkah strategis dalam 

penyebarluasan informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan 

nilai tambah kepada masyarakat. Sebagai forum untuk menggali 

gagasan pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan penerapan 

dan pengembangan TTG dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

dimasa Kini dan masa mendatang. 

 Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA), telah 

diupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

hasil terlatihnya 2.935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima)  

Rumah Tangga Miskin di desa lokasi yang sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan produksi sedangkan pada kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan telah 

Terbangunnya sarana prasarana irigasi berupa plengsengan  yang 

dapat dimanfaatkan oleh 80  RTM,  2 buah MCK/WC yang dapat 

dimanfaatkan oleh 142  RTM di  2 desa lokasi program (Kab. Sampang 

dan Kab. Bondowoso) dan terbangunnya pembuatan talud/drainase, 

sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat  dan membantu 

pemenuhan kebutuhan prasarana bagi  RTM yang tinggal di desa 

lokasi program.  

 Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya pusat layanan 

informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  terhadap 

pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar, dengan 2 indikator, 

rata-rata pencapaian kinerjanya adalah sebesar 106 %, dengan 
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realisasi anggaran sebesar 94,10 %.  Prosentase capaian kinerja lebih 

tinggi apabila dibandingkan prosentase realisasi anggaran, hal ini 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas 

pencapaian kinerja sasaran sebesar 10,28 %. 

 Cost per outcome pada masing-masing indikator sasaran 2 

yaitu Indikator Prosentase peningkatan pusat layanan informasi 

teknologi  (Posyantek) yang berfungsi di dukung oleh kegiatan 

Pemanfaatan dan penerapan TTG bekerjasama dengan perguruan 

tinggi, dan  Gelar TTG, pencapaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan 

realisasi anggaran sebesar 99,43 %, sedangkan pada indikator 

Prosentase  peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat 

mengelola dan memanfaatkan SDA capaian kinerja sebesar 112 % 

dengan realisasi anggaran sebesar 92 %, selengkapnya sebagaimana 

Tabel III.11. 

 

Tabel III.11.  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin  
terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. 

Indikator Kinerja % 

Capaian 
Kinerja  

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Prosentase peningkatan pusat layanan 
informasi teknologi  (Posyantek) yang 
berfungsi. 

100 % 99,43  % 0,57 % 

Prosentase  peningkatan jumlah 
komunitas masyarakat yang dapat 
mengelola dan memanfaatkan SDA 

112 % 

 

92 % 20 % 

Rata-rata 106 94,10 10,28 % 

 Pencapaian Kinerja Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas 

lembaga kemasyarakatan, Tujuan ini melaksanakan Misi 2 yaitu 

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.  Hasil yang 

diharapkan dari tujuan 3 diformulasikan dalam Sasaran Strategis 3, 

yaitu Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan 

desa/kel. 
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Tabel III. 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 

Sasaran Startegis 3. 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan 
desa/kel. 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

Prosentase  Lembaga 
Kemasyarakatan (LPMD/K 
dan TP PKK) yang Aktif 

60 % 88 % 147,44 
% 

Prosentase peningkatan 
jumlah KPM yang 
bersertifikasi (sesuai standart 
pelatihan Permendagri 7 
Tahun 2007) 

18% 23,3 % 129,4 % 

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 138,44 
% 

 

 Data pencapaian kinerja sasaran 3 sebagaimana Tabel III. 12 

diatas diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase  

Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif dan 

Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart 

pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007).  Capaian kinerja indikator 

Prosentase  Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif 

pada tahun 2015, dari target  60 % tercapai 88 % atau tingkat 

pencapaian sebesar 147,44 %, sedangkan indikator Prosentase 

peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan 

Permendagri 7 Tahun 2007), dari target 18 %, terealisasi sebesar 23,3 

% atau tingkat pencapaian sebesar 129,4 %.  

 Pencapaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan 

tahun 2014 pencapaian kinerjanya sama – sama melampaui target yang 

telah ditetapkan. Indikator yang digunakan pada tahun 2014 untuk 

mengukur sasaran strategis 4 yaitu terwujudnya peningkatan jumlah 

desa/kel. yang memiliki klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel. di 

Jawa Timur dengan indikator Prosentase peningkatan desa/kel. yang 

telah memiliki klasifikasi TPD/Kel, dari target 24 % pada tahun 2014, 
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telah terealisasi sebesar 70,8 % atau tingkat pencapaian 295,5 %.  

Pada tahun 2015, telah diformulasikan indikator pengukuran yang baru 

untuk sasaran strategis 3 dalam Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 

2019, sehingga akan dapat diperbandingkan pada tahun ke dua RPJMD. 

 Target jangka menengah untuk sasaran 3, pada indikator 

Prosentase  Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif 

adalah sebesar 85 % dan pada tahun pertama telah tercapai sebesar 88 

%, atau tingkat kemajuan 104,08 %, sehingga akan sangat 

dimungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap target kinerja jangka 

menengah.  Koreksi dimaksud akan dilakukan pada tahun ke 3 RPJMD 

setelah mengevaluasi pencapaian kinerja tahun kedua karena pada 

tahun pertama adalah tahun awal penataan lembaga kemasyarakatan 

sehingga perlu dievaluasi setelah lembaga kemasyarakatan berjalan 

pada tahun kedua.  Untuk indikator Prosentase peningkatan jumlah KPM 

yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 

2007) dari target jangka menengah peningkatan sebesar 131 %, telah 

tercapai pada tahun pertama sebesar 18 %, selengkapnya sebagaimana 

tercantum dalam Tabel III.13. 

Tabel III.13.  Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d 

Akhir Periode RPJMD 

 Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan 
desa/kel. 

Indikator 
Kinerja 

Target Akhir 
RPJMD 

Realisasi Tingkat 
Kemajuan 

(%)  
Prosentase  
Lembaga 
Kemasyarakatan 
(LPMD/K dan TP 
PKK) yang Aktif 

85 % 88 % 104,08 % 

Prosentase 
peningkatan 
jumlah KPM yang 
bersertifikasi 
(sesuai standart 
pelatihan 
Permendagri 7 
Tahun 2007) 

131% 23,3 % 18  % 
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 Pencapaian kinerja sasaran strategis 3 secara operasional 

diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. 

dengan kegiatan : Pendataan dan pendayagunaan profil desa/kel, 

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Jalin Matra Bantuan Rumah 

Tangga Sangat Miskin (BRTSM), Pemberdayaan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat (KPM), Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. pada tahun 2015 memperoleh 

alokasi APBD sebesar Rp. 18.573.076.470,- dan pada PAPBD TA 2015 

menjadi sebesar Rp. 17.571.482.646,- atau berkurang sebesar 5,39 % 

(Rp. 1.001.593.824,-).  Sampai dengan akhir tahun 2015 dari alokasi 

anggaran sebesar Rp. 17.571.482.646,-, telah terealisasi sebesar Rp. 

14.489.965.134,- atau 82,46 %, selengkapnya pencapaian kinerja dan 

realisasi anggaran sebagaimana Tabel III. 14. 

Tabel III. 14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan desa/kel. 

Indikator Kinerja 
Kinerja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Capaian  Target  Realisasi Capaian 

Prosentase  
Lembaga 
Kemasyarakata
n (LPMD/K dan 
TP PKK) yang 
Aktif 

60 % 88 % 147,44 

% 

17.571.482.646 14.489.965.134 82,46 % 

Prosentase 
peningkatan 
jumlah KPM 
yang 
bersertifikasi 
(sesuai 
standart 
pelatihan 
Permendagri 7 
Tahun 2007) 

18 % 23,3 % 129,4 % 

 

   

Program 3.  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. 
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 Penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan 

dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi primer yang 

relevan, valid serta komprehensip sebagai rujukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan. Pada tahun 2015 dilaksanakan Pelatihan Teknis Profil 

Desa dan Kelurahan Penyusunan Data Potensi dan Tingkat 

Perkembangan serta Data Dasar keluarga bagi 76 orang operator Desa 

dan Kelurahan di Jawa Timur, TOT Profil Desa dan Kelurahan Tingkat 

Kecamatan di Jawa Timur dengan peserta 152 orang operator Desa 

dan Kelurahan, Selain itu Pokja Provinsi Jawa Timur melaksanakan 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi dan Entry Data Profil Desa/Kel di 

17 Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir desember 2015 telah 

terinput data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan di 

Jawa Timur yang teranalisa dalam Website 

www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id sejumlah 6.615 (78%) 

Desa dan Kelurahan pada 38 Kab/Kota. 

 Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan pada tahun 2015 dilaksanakan dengan 

penyelenggaraan lokakarya, semiloka, sosialisasi, evaluasi LPMD/K, 

Temu Karya, Rapat Koordinasi dan Bimbingan teknis dalam rangka 

fasilitasi keaktifan lembaga kemasyarakan desa/kel. di Jawa Timur.  

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LPMD/K terpilih 4 LPMD dan 4 LPMK 

berkinerja terbaik di Jawa Timur yaitu : 

1. Kategori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

No Kabupaten Kecamatan LPM Desa Urutan 

1 Kab. Pacitan Ngadirojo Cokrokembang I 

2 Kab. Ngawi Kedunggalar Kawu II 

3 Kab. 
Bondowoso 

Pujer Randu Cangkring III 

4 Kab. Jember Puger Mlokorejo IV 
 

2. Kategori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

No Kab/Kota Kecamatan LPM Kelurahan Urutan 

1 Kota Surabaya Sukolilo Semolowaru I 

2 Kota Probolinggo Kademangan Pilang II 

3 Kab. Nganjuk Tanjunganom WArujayeng III 

4 Kab. Jember Sumbersari Antirogo IV 

  

http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
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 Pelatihan KPM Tahun 2015 diikuti sebanyak 72 orang KPM dan 

difasilitasi pula Temu Karya KPM yang diikuti sebanyak 261 (dua ratus 

enam puluh satu) orang KPM se Jawa Timur.  Berdasarkan evaluasi KPM 

di Jawa Timur diperoleh 4 orang KPM berprestasi yaitu : DEDI 

MULYADI, SE (KPM Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember), FATLAKAH (KPM Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,  

Kota Surabaya), MUWAFFIKUL LIL ARUS, S.Pd (KPM Kelurahan Gunung 

Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang), VERI YULIANDESS 

(KPM Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo). 

 Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya kapasitas SDM dan 

Lembaga   kemasyarakatan desa/kel. yang diukur dengan 2 indikator, 

pencapaian rata-rata kinerjanya sebesar 138,44 % dengan realisasi 

anggaran sebesar 82,46 %. Pencapaian kinerja lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran, hal ini 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas 

pencapaian kinerja sasaran sebesar 53,9 %. 

 Cost per outcome untuk sasaran  3 pada indikator sasaran 

Prosentase  Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif 

telah tercapai kinerja sebesar 147,44 % sedangkan realisasi anggaran 

kegiatan yang mendukungnya adalah sebesar Rp. 82 %, sedangkan 

pada indikator Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi 

(sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007), tingkat 

pencapaian kinerja sebesar 129,4 % dengan realisasi anggaran kegiatan 

yang mendukungnya sebesar 87 %, selengkapnya sebagaimana Tabel 

III. 15. 

Tabel III.15.  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga   kemasyarakatan desa/kel. 

Indikator Kinerja % 
Capaian 
Kinerja  

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
efisiensi 

Prosentase  Lembaga Kemasyarakatan 
(LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif 
 

147,44 
% 

82  % 65,44 % 

Prosentase peningkatan jumlah KPM yang 
bersertifikasi (sesuai standart pelatihan 
Permendagri 7 Tahun 2007) 

129,4 % 
 

87 % 42,4 % 

Rata-rata 138,44 
% 

82,46 53,9 % 
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 Pencapaian Kinerja Tujuan 4. Meningkatkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial 

budaya, Tujuan ini melaksanakan Misi 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas 

Kelembagaan Masyarakat.  Hasil yang diharapkan dari tujuan 4 

diformulasikan dalam Sasaran Strategis 4 yaitu Terwujudnya 

peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 

 

 

Tabel III. 16. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 

Sasaran Startegis 4. 

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Prosentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program pemberdayaan 
masyarakat 

10 % 9,36 % 93,6 % 

Prosentase ds/kel yang telah 
menerapkan Sistim 
Manajemen Pengelolaan 
Pembangunan yang 
Partisipatif (SMPP) 

75 % 78,45 % 104,6 % 

Prosentase peningkatan 
Komunitas masyarakat yang 
mengembangkan nilai-nilai 
adat dan sosial budaya lokal 

19,7 % 22,7 % 115,4 % 

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 104,5 % 

 

 

 Pencapaian kinerja sasaran 4 diukur dengan 3 indikator yaitu 

Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 

masyarakat dari target 10 %,  terealisasi sebesar 9,36 % atau tingkat 

pencapaian sebesar 93,6 %.  Indikator kedua adalah Prosentase ds/kel 

yang telah menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan 

yang Partisipatif (SMPP), dari target 75 % di tahun 2015, telah 

terealisasi sebesar 78,45 % atau tingkat pencapaian sebesar 104,6 %.  

Indikator ketiga adalah Prosentase peningkatan Komunitas masyarakat 
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yang mengembangkan nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal, target 

sebesar 19,7 % telah terealisasi sebesar 22,7 % atau tingkat 

pencapaiannya adalah sebesar 115,4 %.   

 Apabila dibandingkan dengan rata-rata pencapaian kinerja 

pada tahun 2014, pencapaian kinerja tahun 2015 lebih baik.  Pada 

indikator Prosentase ds/kel yang telah menerapkan Sistim Manajemen 

Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif (SMPP) di tahun 2014 

tingkat pencapaian kinerja sebesar 104, 6 %, sedangkan pada tahun 

2014 pencapaiannya hanya sebesar 61 %.  Untuk indikator Prosentase 

peningkatan Komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai 

adat dan sosial budaya lokal, pencapaian tahun 2014 sebesar 123,12 % 

lebih tinggi daripada pencapaian tahun 2015 yang sebesar 115,4 %, 

selengkapnya sebagaimana Tabel III.17. 

Tabel III.17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 

 Sasaran Strategis 4 

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 

Indikator Kinerja Target Realisasi %  

Prosentase ds/kel yang telah 
menerapkan Sistim 
Manajemen Pengelolaan 
Pembangunan yang 
Partisipatif (SMPP) (Tahun 
2015) 

75 % 78,45 % 104,6 % 

Prosentase ds/kel yang telah 
menerapkan Sistim 
Manajemen Pengelolaan 
Pembangunan yang 
Partisipatif (SMPP) (Tahun 
2014) 

16,1 % 9,8 % 61 % 

Prosentase peningkatan 
Komunitas masyarakat yang 
mengembangkan nilai-nilai 
adat dan sosial budaya lokal 
(Tahun 2015) 

19,7 % 22,7 % 115,4 % 

Prosentase peningkatan 
Komunitas masyarakat yang 
mengembangkan nilai-nilai 
adat dan sosial budaya 
masyarakat (Tahun 2014) 

13,82 % 17,02 % 123,12 % 
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 Target kinerja jangka menengah RPJMD 2014-2019 untuk 

indikator sasaran Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Program 

pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 30 % dan pada tahun 

pertama telah tercapai sebesar 9,36 % atau tingkat kemajuan 

pencapaiannya adalah sebesar 31,19 %, sedangkan untuk indikator 

Prosentase  Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistim Manajemen 

Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif target RPJMD 95 % dan 

pada tahun pertama telah terealisasi 78,45 % sehingga tingkat 

kemajuan pencapaan sebesar 83 %. Pada indikator Prosentase 

peningkatan Komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai adat dan 

sosial budaya lokal target sampai dengan akhir RPJMD sebesar 167 %, pada 

tahun kesatu telah tercapai 22,7 % atau kemajuan pencapaiannya sebesar 14 

%, selengkapnya sebagaimana Tabel III.18. 

Tabel III.18.  Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 s/d 

Akhir Periode RPJMD 

 Sasaran Strategis 4 

Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 

Indikator Kinerja Target Akhir 
RPJMD 

Realisasi Tingkat 
Kemajuan 

(%)  

Prosentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program 
pemberdayaan 
masyarakat 

30% 9 % 31,19 % 

Prosentase ds/kel 
yang telah 
menerapkan Sistim 
Manajemen 
Pengelolaan 
Pembangunan yang 
Partisipatif (SMPP) 

95 % 78,45 % 83 % 

Prosentase 
peningkatan 
Komunitas masyarakat 
yang mengembangkan 
nilai-nilai adat dan 
sosial budaya lokal 

167% 22,7 14 % 

 

 Pencapaian kinerja sasaran 4 didukung oleh pelaksanaan 
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Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 

dengan kegiatan : Fasilitasi Penguatan keswadayaan masyarakat, 

Implementasi serta pendampingan SMPP, Lomba Desa/Kel dan 

Pemberdayaan Masyarakat berhasil, Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat Prov. Jatim, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat 

dan Nilai sosial budaya masyarakat, serta Pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka kemandirian kehidupan sosial masyarakat. 

 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

membangun desa pada tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran 

sebesar Rp. 9.448.036.516,-     dan pada PAPBD TA 2015 menjadi 

sebesar Rp. 8.525.634.690,- atau terdapat pengurangan anggaran 

sebesar   9,76 % (Rp. 922.401.826,-).  Sampai dengan akhir tahun 

2015, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 

7.407.916.588,- atau 86,89 %. selengkapnya pencapaian kinerja dan 

realisasi anggaran sebagimana Tabel III.19. 

 Tabel III. 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 4. 

Sasaran Startegis 4. 
Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Prosentase 

swadaya 
masyarakat 
terhadap 
program 
pemberdayaan 
masyarakat 

10 % 9,36 % 93,6 % 
8.525.634.690 7.407.916.588 86,89 

Prosentase ds/kel 
yang telah 
menerapkan 
Sistim 
Manajemen 
Pengelolaan 
Pembangunan 
yang Partisipatif 
(SMPP) 

75 % 78,45 % 104,6 
% 

   

Prosentase 
peningkatan 
Komunitas 

masyarakat yang 
mengembangkan 
nilai-nilai adat 
dan sosial budaya 
lokal 

19,7 
% 

22,7 % 115,4 
% 

   

Program 4. 
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa 
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 Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan keswadayaan 

masyarakat dilakukan dengan Rekapitulasi data hibah 

program/kegiatan yang masuk ke desa/kelurahan pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014 yang diverifikasi 

melalui Bapemas Provinsi Jatim sebesar  Rp.78.466.352.514,-, 

penyusunan Variabel Aplikasi Software Pengukuran Tingkat 

Keswadayaan Masyarakat melalui : (i) Umum   (ii) Penggunaan 

Sumber Daya Manusia (SDM)  (iii) Pendayagunaan Sumber Daya Alam 

(SDA) (iv) Pendayagunaan Sarana-Prasarana PerDesaan; (v) Program 

Pembangunan; penyusunan Kategori dan Rentang Nilai Pengukuran  

Tingkat Keswadayaan Desa/Kelurahan Masyarakat : 

1. Tergantung   :  5,23 < Nilai < 13,98 

2. Subsidi         :        13,99 < Nilai < 22,76 

3. Fasilitasi       :         22,77 < Nilai < 31,55 

4. Kemitraan    :        31,56 < Nilai < 40,33 

5. Mandiri      :        40,34 < Nilai   

 Pada kegiatan Implementasi serta Pendampingan SMPP, 

dilaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen Perncanaan Partisipatif 

antara lain Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes), Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) 

Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan 

tersusunnya  Kategori dan Interval Nilai Pengukuran Tingkat Partisipasi 

Masyarakat desa/kelurahan : 

1. Terpaksa  : 18 < Nilai < 67 

2. Partisipasi Pasif  : 68 < Nilai < 117 

3. Konsultasi  : 118< Nilai < 167 

4. Kerjasama  : 168< Nilai < 217 

5. Swakelola  : 218< Nilai < 268 

 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah 

kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan 

yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat 

serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.  

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan BBGRM Tahun 2015 diperoleh 

pelaksana Gotong Royong Terbaik se Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 

terdiri yaitu : Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, 

Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Desa 
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Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Kelurahan 

Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kelurahan 

Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan Kelurahan 

Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

 Pelaksanaan kegiatan lomba desa/kel dalam rangka 

mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam 

pembangunan Desa dan Kelurahan.  Adapun pemenang  Lomba Desa 

dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 terdiri dari : 

1) Kategori Desa : 

 - Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan,Kabupaten Pacitan ; 

 - Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten 

Malang ; 

 - Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ; 

 - Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. 

2) Kategori Kelurahan :  

 - Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; 

 - Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ; 

 - Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; 

 - Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 

Jember. 

  Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan 

Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Jawa Timur, pada tahun 2015 

dilaksanakan lokakarya dan work shop yang diharapkan mampu 

mendorong pengelolaan pembangunan dengan visi pemberdayaan, 

yakni dengan menempatkan nilai, norma, adat dan tradisi, sebagai 

acuan sekaligus kerangka tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di masing-masing daerah. Arah kebijakan yang dapat 

diambil dalam hal ini adalah: (i) mempertahankan kekhasan adat 

istiadat masing-masing daerah, (ii) melakukan penggalian, 

pendeskripsian, pengkodifikasian dan pendokumentasian serta 

penyebarluasan produk budaya dari masing-masing daerah maupun, 

(iii) mengelolanya sebagai modal sosial dalam rangka pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai komoditas 

pariwisata di daerah.   
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  Realisasi kinerja sasaran 4 rata-rata pencapaiannya 

adalah sebesar 104,5 %.  Capaian kinerja lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang tercapai sebesar 

86,89 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 

sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran sebesar 15,85 %. 

 

 Pengukuran cost per outcome efisiensi penggunaan sumber 

daya sebagaimana Tabel III.20.  Pada Indikator Prosentase swadaya 

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, capaian 

kinerja sebesar 93,6 % dengan realisasi anggaran tercapai sebesar 

90,44 %.  Prosentase ds/kel yang telah menerapkan Sistim 

Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif (SMPP) yang 

merupakan indikator kedua capaian kinerjanya sebesar 104,6 %, 

sedangkan capaian realisasi anggarannya sebesar 91,52 %, dan untuk 

indikator Prosentase peningkatan Komunitas masyarakat yang 

mengembangkan nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal, capaian 

kinerjanya adalah 115,4 % dan realisasi anggaran kegiatan yang 

mendukung pencapaian kinerjanya adalah sebesar 84 %. 

Tabel III. 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4 

Sasaran Startegis 4. 
Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat. 
 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 
 

Indikator Kinerja % Capaian 
Kinerja  

% Penyerapan 
ANggaran 

Tingkat 
efisiensi 

Prosentase swadaya 
masyarakat terhadap 
program pemberdayaan 
masyarakat 

93,6 % 90,44 % 3,16 % 

Prosentase ds/kel yang telah 
menerapkan Sistim 
Manajemen Pengelolaan 
Pembangunan yang 
Partisipatif (SMPP 

104,6 % 91,52 % 13,08 % 

Prosentase peningkatan 
Komunitas masyarakat yang 
mengembangkan nilai-nilai 
adat dan sosial budaya lokal 

115,4 % 84 % 31,32 % 

Rata-rata 104,5 % 86,89 % 15,85 % 
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 Pencapaian kinerja tahun 2015 meningkat apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2014 

pencapaian kinerja adalah sebesar 128,46 % dan meningkat pada 

tahun 2015 sebesar 132,7 %, antara lain didukung oleh pelaksanaan 

manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan 

yang lebih intensif  serta pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan 

masyarakat dalam bentuk pemberian technical asistance kepada 

kelompok sasaran.  Terdapat satu indikator yang tingkat 

pencapaiannya lebih rendah dari tahun lalu, walaupun tetap 

melampaui terget sasaran pada tahun 2015 yaitu indikator yang 

mengukur sasaran ke 4 Prosentase peningkatan Komunitas 

masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai adat dan sosial budaya 

lokal, hal ini disebabkan karena pemetaan Komunitas masyarakat yang 

mengembangkan nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal perlu 

dilakukan dengan kehati-hatian, sehingga untuk lebih tepat sasaran 

dilaksanakan work shop dan lokakarya agar fasilitasi pemberdayaan 

masyarakat terhadap Komunitas masyarakat yang mengembangkan 

nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal selanjutnya dapat lebih tepat 

sasaran. 

 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Rata-rata realisasi 

anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara 

rerata telah mencapai target yang telah ditentukan.  Realisasi 

anggaran Tahun 2015 untuk belanja langsung (ex rutin dan 

pembangunan) sebesar Rp. 59.290.586.530,- telah tercapai sebesar 

90, 25% atau sebesar Rp. 53.507.107.226,-.  Apabila dibandingkan 

realisasi kinerja yang mencapai 132,7 %, maka hal tersebut 

menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, hal tersebut didukung 

oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal SKPD yang 

memadai. 
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B. REALISASI ANGGARAN  

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Program 

dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 mengacu pada 

RPJMD Tahun 2014 – 2019, Alokasi Anggaran Bapemas Prov. Jatim 

pada Tahun 2015 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah 

dituangkan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur Nomor :  914/65/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014 

adalah sebesar Rp. 71.134.371.760,- dan pada PAPBD TA 2015, 

sebagaimana DPPA  SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 

Jawa Timur Nomor : 914/186.P/213.2/2015 tanggal 28 September 2015 

menjadi sebesar Rp. 66.789.600.530,-  atau berkurang sebesar Rp. 

4.344.771.230,- atau 6,11 %. adapun alokasi anggaran dimaksud terinci  

untuk : 

1. Belanja Tidak Langsung ( Belanja gaji dan tunjangan Pegawai) Rp. 

7.499.014.000,- 

2. Belanja Langsung  Rp. 59.290.586.530,-  

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 6 program 

ex rutin dan 4 program pembangunan yaitu (i) Program Pengembangan 

Lembaga Ekonomi Masyarakat, (ii) Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Perdesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan 

SDA, (iii) Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/kel. (iv) Program Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Membangun Desa. 

 Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015 realisasi 

anggaran setelah PAPBD pada Bapemas Provinsi Jawa Timur dari alokasi 

sebesar Rp. 66.789.600.530,-  (untuk Belanja Tidak Langsung/gaji dan 

Belanja Langsung), telah terealisasi sebesar  Rp. 60.512.229.202,- 

(90,60 %), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan 

Desember 2015 sebesar  Rp. 6.277.371.328,- (9,40 %) yang merupakan 

sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan 

kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung dan 

Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel III. 21. berikut : 
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Tabel III. 21. Alokasi dan Realisasi Program - Anggaran TA 2015 

 

 Realisasi anggaran dimaksud digunakan untuk pencapaian kinerja 

organisasi yang menghasilkan outcome 4 sasaran yaitu (i) Meningkatnya 

kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di 

desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin; (ii) Meningkatnya pusat 

layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin  terhadap 

pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar. (iii) Meningkatnya kapasitas 

SDM dan lembaga kemasyarakatan desa/kel; (iv)Terwujudnya peningkatan 

NO. PROGRAM ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp.) 

% 
REALISASI 

1. Belanja Tidak Langsung 
(Gaji dan Tambahan 

Penghasilan) 

7.499.014.000 7.005.121.976 93,41 

2. Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.729.070.960 2.708.203.732 99,24 

3. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

3.271.658.600 3.082.422.219 94,22 

4. Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pemerintah 
Daerah 

813.097.500 792.884.366 97,51 

5. Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Dokumen 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan  

2.087.883.617 2.049.079.269 98,14 

6. Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 

membangun desa 

8.525.634.690 7.407.916.588 86,89 

7. Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

dalam Pemanfaatan TTG 
dan Pendayagunaan SDA  

9.385.604.356 8.832.363.794 94,10 

8. Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Masyarakat 

14.906.154.161 14.144.272.124 94,89 

9. Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan 

17.571.482.646 14.489965.134 82,46 

 JUMLAH SELURUHNYA 66.789.600.530 60.512.229.202 90,60 
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swadaya dan partisipasi masyarakat.  Adapun secara terinci sebagaimana 

Tabel III. 22. berikut : 

Tabel III. 22. Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Anggaran TA 2015 

NO. SASARAN 

STRATEGIS 

 INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) 

PROGRAM ALOKASI 

ANGGARAN TA 
2015 (Rp.) 

1. Meningkatnya 

kelompok usaha 
ekonomi 

masyarakat, 
lembaga ekonomi 

masyarakat di 

desa/kel. dan 
pemberdayaan 

masyarakat miskin 

1. Prosentase peningkatan 

jumlah kelompok usaha 
ekonomi masyarakat di 

desa/kel. 

Pengembangan 

Lembaga 
Ekonomi 

Masyarakat 

14.906.154.161 

2. Prosentase RTM Kepala 
Rumah Tangga 

Perempuan (KRTP) yang 

memiliki usaha 
 

2. 
  

Meningkatnya 
pusat layanan 

informasi TTG, dan 

aksesibilitas 
masyarakat miskin  

terhadap 
pengelolaan SDA 

dan sarana 

prasarana dasar 
  

3. Prosentase peningkatan 
pusat layanan informasi 

teknologi (Posyantek) 

yang berfungsi 

Peningkatan 
Keberdayaan 

Masyarakat 

Pedesaan dalam 
Pemanfaatan 

TTG dan 
Pendayagunaan 

SDA  

9.385.604.356 

4. Prosentase  peningkatan 

jumlah komunitas 
masyarakat yang dapat 

mengelola dan 
memanfaatkan SDA  

 

3. 

  

Meningkatnya 

kapasitas SDM dan 
lembaga 

kemasyarakatan 
desa/kel 

  

5. Prosentase Lembaga 

Kemasarakatan (LPMD/K 
dan TP PKK) yang aktif 

Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 

Manusia (SDM) 
dan Lembaga 

Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 

17.571.482.646 

6. Prosentase peningkatan 

jumlah KPM yang 
bersertifikasi (sesuai 

standart pelatihan 
Permendagri 7 tahun 

2007) 

 

4.  Terwujudnya 

peningkatan 
swadaya dan 

partisipasi 
masyarakat 

7. Prosentase peningkatan 

swadaya masyarakat 
terhadap program 

pemberdayaan 
masyarakat  

Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat 

dalam 
membangun 

desa 

8.525.634.690 

8. Prosentase desa/kel. 
yang telah menerapkan 

SMPP 

9. Prosentase peningkatan 

komunitas masyarakat 
yang mengembangkan 

nilai-nilai adat dan sosial 
budaya lokal 
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi Jawa Timur  berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib

pemberdayaan masyarakat pada tahun 2015 sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini menyajikan kondisi

pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator

sasaran yang utama dan analisis kinerjanya.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan

bahwa rata-rata pencapaian kinerja 4 sasaran adalah sangat baik

(diatas 100 %), walaupun masih terdapat 2 indikator yang pencapaian

indikator sasarannya belum memenuhi pencapaian target kinerja 100 %

yaitu indikator sasaran ke 2 yaitu Prosentase RTM KRTP yang memiliki

usaha (72 %) dan Prosentase swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat (93,6 %).

Pencapaian kinerja tahun 2015 meningkat apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2014 pencapaian

kinerja adalah sebesar 128,46 % dan meningkat pada tahun 2015

sebesar 132,7 %, disamping itu dalam pencapaian target kinerja

terdapat tingkat kemajuan yang signifikan terhadap target jangka

menengah RPJMD 2014-2019.  Hal tersebut antara lain didukung oleh

pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku

kepentingan yang lebih intensif  serta pelaksanaan fasilitasi

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical asistance

kepada kelompok sasaran.

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan

kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara

rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat

pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2015 adalah sebesar 90, 25%
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sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 132,7 %, maka

hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan

di Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

4.2. Permasalahan

Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup tinggi dan sangat

rentan terhadap guncangan yang dapat mengakibatkan

ketidakberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin jatuh pada

kemiskinan yang lebih dalam, membutuhkan program penanggulangan

yang mampu menahan dan memberikan penguatan untuk masyarakat

miskin lebih dapat survive.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang

miskin yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dan secara

bertahap, akan langsung terdampak oleh kebijakan - kebijakan yang

kurang berpihak kepada masyarakat miskin, antara lain kenaikan harga

bahan bakar minyak, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

4.3. Langkah-langkah ke Depan

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal

yang mudah bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di Jawa Timur.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan

memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu

didukung antara lain dengan kebijakan yang pro poor, sinkronisasi

program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga

kemasyarakatan di desa/kel., hal ini menjadi hal yang penting dalam

upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan

kemandirian.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan

masyarakat ke depan adalah :

1. Meningkatkan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat;

2. Memfasilitasi Rumah Tangga Miskin untuk berusaha;
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3. Meningkatkan pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna;

4. Meningkatkan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengelola

dan memanfaatkan sumber daya alam;

5. Memfasilitasi Lembaga kemasyarakatan (TP PKK dan LPMD/K) agar

aktif berperanserta dalam pemberdayaan masyarakat;

6. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai

tenaga fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan

masyarakat di desa/kel.;

7. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;

8. Melakukan fasilitasi penerapan sistim manajemen pembangunan

partisipatif, serta

9. Meningkatkan komunitas masyarakat yang mengembangkan nilai-

nilai adat dan sosial budaya lokal.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk

pengembangan  program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka

mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang

sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja

dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di

Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur yang sudah baik dapat lebih

ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan

berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat

berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan

SKPD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Kab./Kota maupun dengan Pemerintah.

Surabaya, Pebruari 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TIMUR
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1. Matrik Renstra

2. Perjanjian Kinerja
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