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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

            Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka guna 

mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu suatu dokumen 

perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala 

Daerah selama 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas). RPJMD 

Kabupaten Kendal  Tahun 2016 - 2021 yang berisi visi, misi dan program 

Kepala Daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, OPD pun 

juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format 

jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal sebagai salah satu OPD, juga wajib menyusun 

Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021, yang merupakan arah 

pembangunan yang ingin dicapai  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang 

akan datang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Kendal, maka  Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 

merupakan  pelaksana bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, 

perangkat daerah dan persandian. 
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Sekretariat Daerah 

merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dengan 

mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. 

            Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ini akan 

digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja dan 

pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal pada setiap 

akhir tahun anggaran selama lima tahun, sekaligus sebagai pedoman 

Sekretaris Daerah  Kabupaten Kendal beserta perangkatnya  dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama  tahun 2016 – 2021. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

            Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 antara lain : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 

Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 
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(Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja 

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

KendalMaksud dan Tujuan. 

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja 

Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud  

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal beserta perangkatnya dalam 

rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok 

dan fungsinya selama tahun 2016 – 2021, dengan berdasarkan pada 

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.  

 

2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ini 

adalah:  

a. Menjabarkan visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Kendal 

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  

2016 – 2021; 

b. Memberikan pedoman bagi Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal dalam penyusunan rencana kerja 

tahunan selama lima tahun. 

c. Memberikan pedoman dalam  instrumen pengendalian, pengawasan 

dan evaluasi pembangunan. 

 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 

            Sistematika penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten 

Kendal disusun sebagai berikut : 

BAB     I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistematika Penulisan  
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

KENDAL 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

B. Sumber Daya 

C. Kinerja Pelayanan Sekretariat  Daerah Kabupaten Kendal 

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat  

Daerah Kabupaten Kendal 

BAB  III.   ISU-ISU STRATEGIS 

A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan Sekretariat  Daerah Kabupaten Kendal 

B. Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

C. Telaah RPJMD Kabupaten Kendal 

D. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis. 

E. Penentuan Isu-isu Strategis. 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

A. Visi dan Misi Daerah yang dilaksanakan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kendal 

B. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 

C. Strategi dan Kebijakan 

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. 

 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KENDAL 

 

BAB VII. PENUTUP 

 

LAMPIRAN. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

 

 

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI. 

1. Tugas Pokok dan Fungsi. 

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh 

Sekretariat Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Kendal. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli 

Bupati Kabupaten Kendal. Sekretariat Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan  dan  pengoordinasian  

administratif Terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta 

pelayanan administratif.  

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah 

mempunyai fungsi:  

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat 
Daerah; 

 

c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d.pelayanan  administratif  dan  pembinaan  Aparatur  Sipil 
Negara pada instansi Daerah; dan 

 

e.pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  olehBupati yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

 

         Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah 

dibantu 3 (tiga ) Asisten yaitu : 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan  

Asisten Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian 

administratif pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, serta 

pengendalian kegiatan Bagian-bagian dalam lingkup tugasnya. 

    Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidangpemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat; 
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b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

c. pembinaan,pengawasan,dan pengendalian kegiatan di bidang 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

d. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan kegiatan  di  bidang 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan  seorang 

Asisten Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian 

administratif pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, serta 

pengendalian kegiatan Bagian-bagian dalam lingkup tugasnya. 

            Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan  Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang 

perekonomian dan pembangunan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; 

d.pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan kegiatan  di  bidang 

perekonomian dan pembangunan; dan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3. Asisten Administrasi Umum 

Asisten Administrasi Umum merupakan  seorang Asisten 

Sekretaris Daerah yang mempunyai   tugas   membantu sebagian tugas 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian 

administratif pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, serta 

pengendalian kegiatan Bagian- bagian dalam lingkup tugasnya. 

 Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud di atas, 

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: 

a. perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  administrasi umum; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum; 



7 

 

 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

administrasi umum; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi umum; dan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari 9  Bagian dengan 

tugas pokok fungsi  masing-masing Bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Pemerintahan; 

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Bagian 

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

di bidang pemerintahan. 

          Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Pemerintahan 

mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemerintahan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang 

pemerintahan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pemerintahan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat di bidang pemerintahan. 

 

2. Bagian Hukum; 

          Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam perumusan kebijakan 

teknis,  pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

hukum. 
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Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi : 

a.perumusan kebijakanteknis di bidang hukum; 

 b.pengoordinasian  dan   pelaksanaan   kegiatan  di bidang 
hukum; 

 

c.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 
hukum; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatandi bidang hukum; 
 

e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
hukum; dan 

 

f.pelaksanaan   fungsi   lain yang   diberikan oleh  Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatdibidang hukum. 

 
3. Bagian Administrasi Pembangunan; 

Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian  

tugas  Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan dalam perumusan   

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian,  pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  

di  bidang  administrasi pembangunan. 

       Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi 

Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  administrasi 

pembangunan; 

b.pengoordinasian  dan   pelaksanaan   kegiatan  di   bidang 

administrasi pembangunan; 

c.pembinaan,  pengawasan, dan  pengendalian  kegiatan  di bidang 

administrasi pembangunan; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang administrasi 

pembangunan; 

e.pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi pembangunan; dan 

f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan di bidang administrasi pembangunan. 

 
4. Bagian Administrasi Perekonomian; 

            Bagian Administrasi Perekonomian dan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 

tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam perumusan   

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
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pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  

di  bidang  administrasi perekonomian. 

           Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi 

Perekonomian mempunyai fungsi: 

a.perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  administrasi 

perekonomian; 

b.pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang 

administrasi perekonomian; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

administrasi perekonomian; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang administrasi 

perekonomian; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi perekonomian; dan 

f. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan di bidang administrasi 

perekonomian. 

 
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 

           Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat. 

          Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Kesejahteraan 

Rakyat mempunyai fungsi: 

a.perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  administrasi 

kesejahteraan rakyat; 

b.pengoordinasian  dan   pelaksanaan   kegiatan  di   bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat; 

c.pembinaan,  pengawasan, dan  pengendalian kegiatan  di 

bidang administrasi kesejahteraan rakyat; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang administrasi 

kesejahteraan rakyat; 

e.pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat; dan 
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f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Pemerintahan dan   Kesejahteraan   Rakyat   di   bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat. 

 

6. Bagian Organisasi; 

          Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi 

Umum  dalam  perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bagian organisasi.           

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi: 

a.perumusan kebijakan teknisdi bagian organisasi; 

b.pengoordinasian  dan  pelaksanaan   kegiatan   di   bidang 

organisasi; 

c.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

organisasi; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatandi bidang organisasi; 

 

e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

organisasi; dan 

f.pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikanoleh  Asisten 

Administrasi Umumdi bidang organisasi. 

 

7. Bagian Umum; 

 Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Asisten Administrasi 

Umum  dalam  perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,  

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang umum. 

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a.perumusan kebijakan teknis di bidang umum; 
 

b.pengoordinasian  dan   pelaksanaan   kegiatan  di   bidang 
umum; 

c.pembinaan,  pengawasan, dan  pengendalian kegiatan  di 

bidang umum; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatandi bidang umum; 
 

e.pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
umum; dan 

f.pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten 
Administrasi Umum di bidang umum. 

 



11 

 

 

8. Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan; 

 Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan teknis,   

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  di  bidang  administrasi 

perencanaan dan keuangan. 

          Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Administrasi 

Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

a.perumusan   kebijakan  teknis  di  bidang   administrasi 

perencanaan dan keuangan; 

b.pengoordinasian   dan   pelaksanaan   kegiatan  di   bidang 

administrasi perencanaan dan keuangan; 

c.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

administrasi perencanaan dan keuangan; 

d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi 

perencanaan dan keuangan; 

e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi perencanaan dan keuangan a; dan 

f.pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten 

Administrasi  Umum di bagian  administrasi  perencanaan dan 

keuangan. 

9. Bagian Pengadaan Barang / Jasa; 

 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  

Asisten  Perekonomian dan Pembangunan dalam perumusan   kebijakan   

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pengadaan barang dan jasa. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Pengadaan Barang / Jasa 

mempunyai fungsi: 

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan 

jasa; 

b.pengoordinasian   dan   pelaksanaan   kegiatan  di   bidang 

pengadaan barang dan jasa; 

c.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 
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d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di  bidang pengadaan 

barang dan jasa; 

e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pengadaan barang dan jasa; dan 

 

f.pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan di bidang pengadaan 

barang dan jasa. 

 
2. Struktur Organisasi. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan  

Organisasi, Tugas  dan  Fungsi,  serta Tata Kerja pada Sekretariat 

Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal; Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tersebut, Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari : 

1. 1 (satu) Sekretaris Daerah. 

2. 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah, yaitu : 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

c. Asisten Administrasi Umum. 

3. 9  (sembilan) Bagian dengan 26 (dua puluh enam) Sub Bagian, yaitu : 

a. Bagian Pemerintahan, yang membawahi: 

1) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Desa; 

2) Subbagian Otonomi Daerah; 

3) Subbagian Kerja sama. 

b. Bagian Hukum, yang membawahi : 

1) Subbagian Perundang-undangan; 

2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 

c. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi: 

1) Subbagian Pengendalian Pembangunan ; 

2) Subbagian Pengembangan Infrastruktur. 

d. Bagian Administrasi Perekonomian, yang membawahi: 

1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam; 

2) Subbagian Pengembangan Perekonomian; 
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3) Subbbagian Pengembangan Investasi dan Badan Usaha Milik 

 Daerah. 

e. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi: 

1) Subbagian Bina Mental, Pendidikan dan Kebudayaan; 

2) Subbagian Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Olah Raga; 

3) Subbagian Sosial, Kesehatan dan Kependudukan. 

f. Bagian Organisasi, yang membawahi: 

1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; 

3) Subbagian Pendayagunaan dan Akuntabilitas Kinera Aparatur. 

g. Bagian Umum, yang membawahi: 

1) Subbagian Tata Usaha; 

2) Subbagian Protokol dan Dokumentasi; 

3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

h. Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan, yang 

membawahi: 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2) Subbagian Perbendaharaan; 

3) Subbagian Verifikasi Keuangan; 

i. Bagian Pengadaan Barang / Jasa, yang membawahi: 

1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa; 

2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa; 

 

         Adapun bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah  

Kabupaten Kendal sebagaimana dibawah. 
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B. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

             Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal didukung 

dengan susunan kepegawaian yang terdiri dari PNS dan CPNS 

berdasarkan data Bulan Mei 2016 sebagai berikut : 

            Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal apabila dilihat dari 

tingkat pendidikan:  6,94 % berpendidikan S2;  43,98 % berpendidikan S1; 

1,85 % berpendidikan D IV;  8,79% berpendidikan D3;  28,7% 

berpendidikan SLTA;  6,94% berpendidikan SLTP, dan 2,77% 

berpendidikan SD. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan. 

 
No 

 
BAGIAN 

Jumlah 
Pegawai 

Pendidikan  
Ket 

SD SLTP SLTA D3 D4 S1 S2  

  L P L P L P L P L P L P L P L P  

1 Sekretaris Daerah 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -  

2 Asisten  3 - - - - - - - - - - - - - 3 -  

3 Staf Ahli Bupati 2 3 -   -  -  - -  1 2 1 1  

4 Pemerintahan 8 4 - - - - 3 2 - - -  3 2 2 -  

5 Hukum 11 6 - - - - - 3 - 1 - - 9 2 2 -  

6 Humas 11 13 - - - - 3 4 - 1 - 1 7 7 1 -  

7 Adm. Pembangunan 26 8 1 - - - - 1 - - - - 18 5 7 2  

8 Perekonomian & SDA 10 5 - - - - 3 1 - 1 -  4 3 3 -  

9 Kesejahteraan Rakyat 13 3 1 - - - 3 1 1 - 1 - 4 2 3 -  

10 Organisasi 10 3 - - - - 2 1 1 - - 1 5 1 2 -  

11 Umum 38 26 4 - 7 1 16 9 3 4 3 3 3 8 2 1  

12 Adm. Perencanaan dan 
Keuangan 

5 12 - - - - 1 3 - 2 - - 3 7 1 -  

 Jumlah 141 89 7  8 1 29 26 9 8 1 6 56 41 31 7  

Sumber : Bag.Organisasi Setda Kendal keadaan per April 2016 

             Sedangkan  apabila dilihat dari golongan pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal, 11,3% golongan IV, 57,46% golongan III, 

28,95% golongan II, dan  2,26% golongan I, secara rinci sebagaimana 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No BAGIAN 
JUMLAH 
PEGAWAI 

GOLONGAN 
KET 

I II III IV 

  L P L P L P L P L P  

1 Sekretaris Daerah 1 - - - - - - - 1 -  

2 Asisten 3 - - - - - - - 3 -  

3 Staf Ahli Bupati 2 3 - - - - - - 2 3  

4 Pemerintahan 8 4 - - 3 2 4 2 1 -  

5 Hukum 11 6 - - - 2 10 4 1 -  

6 Humas 11 13 - - 3 2 7 11 1 -  

7 Adm. Pembangunan 26 8 - - 1 1 21 4 4 2  

8 Perekonomian & SDA 10 5 - - 2 - 7 5 1 -  

9 Kesejahteraan Rakyat 13 3 - - 4 1 8 2 1 -  

10 Organisasi 10 3 - - - 1 9 2 1 -  

11 Umum 38 26 4 - 23 11 11 15 - -  

12 
Administrasi Perencanaan dan 
Keuangan 

5 12 - - 1 5 3 7 1 -  

 Jumlah 141 89 5 - 39 24 80 46 18 7  

Sumber : Bag.Organisasi Setda Kendal keadaan per Mei 2017 
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            Disamping PNS dan CPNS Sekretariat juga didukung oleh 

Pegawai Tidak Tetap sejumlah  orang dengan klasifikasi pendidikan, 

12,5% SLTP, 62,5% berpendidikan SLTA, 12,5% berpendidikan D3, dan 

12,5% berpendidikan sarjana, secara rinci sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan. 

 
No 

 
BAGIAN 

Jumlah 
Pegawai 

Pendidikan  
Ket 

TS/ 
SD 

SLTP SLTA D3 D4 S1 S2  

  L P L P L P L P L P L P L P L P  

1  Pemerintahan - - - - -   - -  -  -  -   

2 Hukum - - - - -   - -  -  -  -   

3  Humas 1 - - - 1   - -  -  -  -   

4 Adm.Pembangunan - - - - -   - -  -  -  -   

5 Perekonomian & SDA - - - - -   - -  -  -  -   

6 Kesejahteraan Rakyat - - - - -   - -  -  -  -   

7 Organisasi - - - - -   - -  -  -  -   

8 Umum - - - - - - - - -  -  -  -   

9 Adm. Perencanaan 
dan Keuangan 

- - - - - - - - -  -  -  -   

 Jumlah 8 1 - - 1  5  1  -  1  -   

 

Dilihat dari Jenis kelamin, pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal 61 % berjenis kelamin Laki-laki dan 39 % perempuan, secara 

rinci sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin. 

 
No 

 
BAGIAN 

JUMLAH 
PEGAWAI 

JENIS 
KELAMIN 

L P 

1 Sekretaris Daerah 1 1 - 

2 Asisten 3 3 - 

3 Staf Ahli Bupati 5 2 3 

4 Pemerintahan 12 8 4 

5 Hukum 17 11 6 

6 Humas 24 11 13 

7 Adm. Pembangunan 34 26 8 

8 Perekonomian & SDA 15 10 5 

9 Kesejahteraan Rakyat 16 13 3 

10 Organisasi 13 10 3 

11 Umum 64 38 26 

12 Administrasi Perencanaan dan 
Keuangan 

17 5 12 

 Jumlah 221 135 86 
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C. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal, kinerja capaian Renstra Tahun 2010 -2015 adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagian Pemerintahan 

  Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan administrasi 

dan penataan sarana pemerintahan kecamatan dan kelurahan, 

peningkatan kapasitas sumber daya kecamatan dan kelurahan dalam 

pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati 

kepada Camat dan Lurah, melakukan  penyuluhan hukum di bidang 

pertanahan kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat tentang 

aturan hukum di bidang pertanahan guna penyelesaian masalah 

pertanahan di Kabupaten Kendal. Melakukan koordinasi dengan Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPN 

Kabupaten Kendal untuk pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah 

daerah, dan memfasilitasi kegiatan sekretariat panitia pengadaan tanah 

milik pemerintah. Selanjutnya melakukan koordinasi antar pemerintah 

daerah untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan pemerintahan 

daerah lainnya di kawasan Kedungsapur.   

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

transparan dan akuntabel, maka Bagian Tata Pemerintahan menyusun 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan kepada masyarakat melalui media cetak 

maupun media elektronik.  

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan Bagian Tata 

Pemerintahan juga memfasilitasi koordinasi antar SKPD di lingkup 

Komisi A dalam hal dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah atau Rapat-rapat bersama DPRD Kabupaten Kendal, dan juga 

memfasilitasi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kendal bersama 

Eksekutif di dalam Provinsi maupun luar Provinsi. 

Dalam bidang pensertifakatan tanah milik Pemerintah Kabupaten 

Kendal dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah: 
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Tabel 4 

Jumlah Pensertifikatan Tanah Milik Pemda 

TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2011 83 bidang tanah 83 bidang tanah 100 % 

2012 83 bidang tanah 83 bidang tanah 100 %  

2013 83 bidang tanah 83 bidang tanah 100 % 

2014 83 bidang tanah 83 bidang tanah 100 % 

2015 85 bidang tanah 85 bidang tanah 100 % 

 

 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan dokumen syarat 

pensertifikatan tanah yang belum lengkap, dan perlu adanya 

penelusuran aset tanah milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku,maka bagian tata pemerintahan melaksanakan pensertfikatan 

sesuai kelengkapan dokumen yang diproses di BPN, dengan demikian 

maka yang dapat dilaksanakan adalah sebagaimana pada tabel 4 di atas.  

Untuk memperjelas Pilar Batas Daerah maka dilaksanakan 

penegasan pilar batas daerah pada tahun 2011 – 2015 sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Jumlah Penegasan Batas Wilayah 

TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2011 30 Pilar 30 Pilar 100 % 

2012 12 Pilar 12 Pilar 100 % 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 15 Pilar 15 Pilar 100 % 

 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman 

Penegasan Batas Daerah, maka pemerintah Kabupaten Kendal 

melaksanakan penegasan dan pemasangan pilar batas daerah dengan 

kabupaten berbatasan yaitu tahun 2011 dengan Kabupaten Semarang 

sebanyak 30 pilar terlaksana 100%, kemudian tahun 2012 dengan Kota 

Semarang sebanyak 12 Pilar terlaksana 100 %, dan tahun 2015 dengan 

Kabupaten Temanggung sebanyak 10 Pilar batas, pemasangan pilar 

batas di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Patean, Singorojo dan 

Sukorejo terlaksana 100%. 
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2. Bagian Hukum 

            Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan 

substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap 

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan 

pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan 

perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, 

serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, 

ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara 

yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global. 

            Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-

undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat 

substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan 

materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan 

kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang 

berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-

undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara 

lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah 

akademik. 

Hal-hal yang dilaksanakan Bagian Hukum adalah pembenahan sistem 

hukum dengan memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur 

(kelembagaan) hukum dan budaya hukum melalui : 

a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan 

kembali produk hukum daerah untuk mewujudkan tertib hukum 

dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan 

perundang-undangan. 

b. Melakukan pembinaan struktur hukum melalui penguatan 

kelembagaan dan meningkatkan profesionalitas tenaga perancang 

perundang-undangan daerah agar dapat meningkatkan daya analisis 

yang tajam terhadap permasalahan hukum yang muncul di 

Kabupaten Kendal sehingga dapat memberikan solusi hukum yang 

terbaik, meningkatnya kualitas pelayanan penyuluhan hukum dan 

konsultasi hukum serta selalu menambah koleksi buku buku 

peraturan perundang-undangan pada JDI Hukum Bagian Hukum 

Setda. 

c. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan 

sosialisasi peraturan perundang-undangan, perilaku keteladanan dari 
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Kepala Daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum, 

penegakan supremasi hukum serta selalu berkoordinasi dengan 

penegak hukum apabila terjadi kasus hukum terhadap aparatur 

daerah. 

Hasil yang dicapai oleh Bagian Hukum dari Tahun 2010 – Mei 2016 

meliputi 100 Peraturan Daerah, 371 Peraturan Bupati dan 4.834  

Keputusan Bupati.  

Tabel 7 

Jumlah Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Yang Tersusun 

TAHUN  TARGET  REALISASI CAPAIAN KINERJA 

2010 

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

15 

50 

600 

 

13 

48 

855 

 

Jumlah Perda, 
Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati 
sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas. 

2011 

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

18 

60 

600 

 

28 

66 

849 

2012  

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

18 

60 

600 

 

17 

61 

855 

2013  

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

18 

60 

650 

 

16 

 60 

791 

2014   

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

10 

60 

700 

 

14 

38 

654 

2015 

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

18 

60 

600 

 

12 

78 

593 

2016 s.d Mei 

Perda 

Perbup 

Kepbup 

 

18 

60 

600 

 

0 

20 

237 

 

 Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas yang dapat 

menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Untuk 

itu diperlukan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang – 

undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang – undangan harus 
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dirintis sejak saat perencanaan sampai saat pengundangannya. Untuk 

membentuk peraturan perundang – undangan yang baik diperlukan 

berbagai persyaratan, baik yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara 

penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun 

pemberlakuannya. 

 

3. Bagian Administrasi Pembangunan  

Dalam bidang pembangunan masing-masing daerah dan desa 

mempunyai permasalahan dan potensi yang beragam,  untuk 

memecahkan masalah dan pengembangan potensi dalam rangka 

meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu 

pendekatan dan metode yang berbeda sesuai dengan karakteristik 

permasalahan/potensi masyarakat dan adanya keberagaman dalam 

berbagai hal tersebut Pemerintah Daerah berupaya mengurangi 

kesenjangan antar wilayah, antar kecamatan dan antar desa dengan 

upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 

menetapkan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan 

harapan dapat mempercepat pemerataan pembangunan 

sarana/prasarana umum pedesaan, serta pengelolaan potensi desa yang 

berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, agar 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan 

baik dalam arti dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi desa 

serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, maka 

diperlukan kesesuaian dan keserasian visi, misi dan persepsi antar 

semua pihak terkait (Kepala Desa dan jajarannya, BPD, LKMD dan 

organisasi kemasyarakatan) sejak proses perencanaan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelestariannya.  

 Dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 

sampai dengan Tahun 2015 telah meningkatkan terwujudnya akurasi 

data, pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten 

Kendal sebagaimana tabel dibawah. 
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4. Bagian Administrasi Perekonomian  

Dalam penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah, berdasarkan 

Peraturan Bupati Kendal nomor 71 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah 

Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal, maka tugas-tugas yang dilaksanakan di 

Bagian Administrasi Perekonomian yaitu melaksanakan, mengendalikan, 

mengarahkan, mengkaji, memamtau dan mengevaluasi bidang lingkungan hidup, 

pertanian, pangan, kelautan, perikanan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, 

koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, dan 

energi sumber daya mineral, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, 

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD. 

Adapun pada Bagian Administrasi Perekonomian dalam melaksanakan 

tugas di Pimpim oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian yang dibantu 

oleh : 

a. Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam 
Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian 
Administrasi Perekonomian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pengembangan sumber daya alam. 

 
b. Subbagian Pengembangan Perekonomian 

Subbagian Pengembangan Perekonomian dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian. Kepala Subbagian 
Pengembangan Perekonomian sebagaimana mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Perekonomian 
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan dibidang pengembangan perekonomian. 

 
c. Subbagian Pengembangan Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah 

Subbagian Pengembangan Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian. 
Kepala Subbagian Pengembangan Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi 
Perekonomian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan 
investasi dan badan usaha milik daerah. 

 

5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. 

            Bagian Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam perumusan 
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kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang administrasi kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kesejahteraan 

rakyat; 

b. penggoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian egiatan di bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi 

kesejahteraan rakyat; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang adminstrasi 

kesejahteraan rakyat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

dan kesejahteraan Rakyat di bidang administrasi kesejahteraan 

rakyat 

 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi perlu 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,  berkaitan dengan hal 

tersebut diperlukan : 

1. Perumusan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

Akuntabel,  tepat dan jelas sehingga dapat berlangsung secara 

berdaya guna  berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan pembangunan di bidang administrasi kesejahteraan 

rakyat memerlukan sinergitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten  

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan 

program kegiatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai 

staf dalam merumuskan kebijakan melaksanakan koordinasi, 

evaluasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang 

administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang pendidikan, 

kebudayaan, bina mental, keagamaan, kepemudaan, olahraga, 

pariwisata, sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 

bencana, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. 

a. Subbagian Bina Mntal, Pendidikan, dan Kebudayaan 
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Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala     Bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian , pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang bina mental, pendidikan dan 

kebudayaan yang meliputi : 

1. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Bina 

Mental, Pendidikan , dan Kebudayaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

lisanmaupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

7. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam 

rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait guna sinkronisasi 

danharmonisasi rumusan kebijakan di bidang bina mental, 

pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan; 

8. melaksanakan inventarisasi, telaah dan analisis data dan 

bahan yang berkaitan dengan bidang bina mental,pendidikan, 

kebudayaan, dan keagamaan; 

9. menyiapkan bahan kajian dan evaluasi rancangan peraturan 

daerah dan peraturan bupati yang disusun oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa meliputi bidang bina 

mental, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan; 
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10. melaksanakan pemantauan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan 

kebijakan selanjutnya meliputi bidang bina mental, pendidikan, 

kebudayaan, dan keagamaan; 

11. memfasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi 

bidang bina mental, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan; 

12. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perumusan 

kebijakan dalam pemberian/penyerahan bantuan sarana 

keagamaan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

13. mengevaluasi perkembangan kesenian serta pembinaan 

terhadap aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di 

Daerah; 

14. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait dalam kepanitiaan penyelenggaraan haji di Daerah; 

15. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pendirian 

pendidikan swasta, dan tempat ibadah sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

16. menyiapkan konsep naskah do’a dalam kegiatan kedinasan 

di lingkungan pemerintah Daerah; 

17. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan minat 

dan bakat bidang keagamaan di Daerah; 

18. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kerjasama 

dan silaturahmi dengan tokoh agama, pimpinan pondok 

pesantren, dan pengelola lembaga keagamaan; 

19. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama; 

20. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Bina Mental, 

Pendidikan, dan Kebudayaan untuk peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 

21. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Subbagian Bina Mental, Pendidikan, dan Kebudayaan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

22. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
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ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

23. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

24. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

25. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 
b. Sub Bagian Kemasyarakatan, Kepemudaan , dan Olah Raga 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bagian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

kemasyarakatan kepemudaan, dan olah raga yang meliputi : 

26. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 

Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Olah Raga berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

27. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

28. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

29. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

30. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

31. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
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32. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam 

rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait guna sinkronisasi dan 

harmonisasi rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 

masyarakat, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; 

33. melaksanakan inventarisasi, telaah dan analisis data dan 

bahan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan 

masyarakat, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; 

34. menyiapkan bahan kajian dan evaluasi rancangan peraturan 

daerah dan peraturan bupati yang disusun oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa meliputi bidang 

pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, olahraga,dan 

pariwisata; 

35. melaksanakan pemantauan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan 

kebijakan selanjutnya meliputi bidang pemberdayaan 

masyarakat, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; 

36. memfasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi 

bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, olah raga,dan 

pariwisata; 

37. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perumusan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

38. melaksanakan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten (BNNK) dan instansi terkait lainnya dalam rangka 

mendukung kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di 

Daerah; 

39. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perumusan 

kebijakan dalam   pemberian/penyerahan bantuan sosial yang 

dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

40. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait dalam melaksanakan kegiatan bidang kemasyarakatan, 

kepemudaan, dan olahraga; 

41. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian 
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Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Olah Raga untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik; 

42. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Subbagian Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Olah 

Raga dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

lanjut; 

43. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

44. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

45. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

46. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

d. SubBagian Sosial, Kesehatan dan Kependudukan antara lain 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan rakyat dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang sosial, kesehatan dan kependudukan yang 

meliputi : 

47. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Sosial, 

Kesehatan, dan Kependudukan berdasarkan 

peraturanperundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

48. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

49. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
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50. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

51. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

52. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

53. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam 

rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna sinkronisasi dan 

harmonisasi rumusan kebijakan di bidang kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, danpenanggulangan bencana; 

54. melaksanakan inventarisasi, telaah dan analisis data dan 

bahan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana; 

55. menyiapkan bahan kajian dan evaluasi rancangan peraturan 

daerah dan peraturan bupati yang disusun oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa meliputi bidang 

kesehatan, sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 

penanggulangan bencana; 

56. melaksanakan pemantauan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan 

kebijakan selanjutnya meliputi bidang kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana; 

57. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka mendukung kegiatan peningkatan kesehatan 

masyarakat dan penanggulangan AIDS di Daerah; 

58. melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan 

perencanaan pengembangan rumah sakit, Pusat kesehatan 
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Masyarakat (Puskesmas), balai/klinik pengobatan, dan 

pengawasan kesehatan masyarakat; 

59. memfasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi 

bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 

penanggulangan bencana; 

60. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait dalam melaksanakan kegiatan bidang sosial, kesehatan, 

dan kependudukan; 

61. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan 

kesejahteraan panti asuhan dan panti jompo di Daerah; 

62. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Sosial, 

Kesehatan, dan Kependudukan untuk peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 

63. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Subbagian Sosial, Kesehatan, dan Kependudukan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

64. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

65. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

66. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

67. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

6. Bagian Organisasi 

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk 

melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama aspek-aspek : 

a. Kelembagaan; 

b. Ketatalaksanaan; 

c. Sumber daya Manusia Aparatur  
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Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola  

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan 

pembangunan nasional. 

a. Subbagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan 

Salah satu area perubahan dalam program Reformasi 

Birokrasi adalah penataan kelembagaan, oleh karena itu dalam kurun 

waktu Tahun 2010 – 2015 Bagian Organisasi melalui Sub.Bagian 

Kelembagaan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung 

penguatan kelembagaan daerah yang didukung analisis beban kerja 

sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.             

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan pada 

struktur organisasi pelaksana urusan pemerintahan yang pada 

gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah 

daerah. Penataan ini diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi 

pemerintahan dalam rangka mengembangkan organisasi yang lebih 

proporsional, efektif, dan efisien.  

            Sehingga pada pada semester I tahun 2010 ditetapkan dua 

perda perubahan yang menetapkan penggabungan Kantor Penanaman 

Modal dan Unit Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal serta membentuk Subbagian 

Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal 

(Perda No.7/2010 tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kendal 

No.19/2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD)  

             

 Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2015 terjadi beberapa kali 

perubahan SOTK, dengan data sebagai berikut:  
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DATA PERUBAHAN SOTK KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2010 S.D. 2015 

N
O 

PERDA 
TAHU

N 
NAMA SKPD LAMA 

TERLIKUIDAS
I 

MERGER 
NAMA SKPD 

BARU/KETERANGAN 

1. Perda Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Sekretariat Daerah, 
Staf Ahli Bupati, dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten 
Kendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
Perubahan SOTK 
berdasarkan Perda Nomor 16 
Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Staf Ahli, 
dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Kendal yang 
ditetapkan tanggal 25 Mei 
2011. 

2007 a. Sekretariat Daerah 
1. Bag. Tata Pemerintahan 
2. Bag. Pemerintahan Desa 

 
3. Bag. Hukum 
4. Bag. Hub. Masyarakat 
5. Bag. Perekonomian 

 
 

6. Bag. Pembangunan 
 
 

7. Bag. Kesejahteraan Rakyat 
8. Bag. Organisasi 
9. Bag. Umum 
10. Bag. Pengelolaan Data 

 
11. Bag. Pengelolaan Aset Daerah 

 
b. Sekretariat DPRD 

 
- 
√ 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
√ 
 
√ 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
Tetap  
Tupoksi dimerger ke 
Bapermaspemdes (Tahun 2011) 
Tetap  
Tetap 
Nomenklatur berubah : Bagian 
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam 
Nomenklatur Berubah : Bagian 
Administrasi Pembangunan 
(Tahun 2011) 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tupoksi dimerger ke 
Diskominfo (Tahun 2011) 
Tupoksi dimerger ke DPPKAD 
(Tahun 2011) 
Tetap 

2. Perda Nomor 20 Tahun 2007 2007 a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan   Dipecah menjadi 2 (dua) : 
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tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Dinas Daerah di 
Kabupaten Kendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olah Raga 
 

b. Dinas Kesehatan 
c. Dinas Bina Marga dan Pengairan 
 
 
 
d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
e. Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 
 
 
 

f. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 
 
 

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
i. Dinas Pertanian 
 
 
j. Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan 
 
 
 
 
 

k. Dinas Perdagangan, Perindustrian, 

- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

   
 

- 
 
 
 
 
 
 

a. Dinas Pendidikan 
b. Dinas Pemuda dan Olah 

Raga 
Tetap 
Tetap, Nomenklatur berubah 
menjadi Dinas Bina Marga, 
Sumber Daya Air, Energi, dan 
Sumber Daya Mineral 
Tetap  
 
Dipecah menjadi 2 (dua) : 
a. Dinas Perhubungan 
b. Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
Tetap 
 
Dipecah menjadi 2 (dua): 
a. Dinas Sosial 
b. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 
Tetap. 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Dinas Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan dan 
Kehutanan 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Dinas Kelautan dan 
Perikanan. Tupoksi peternakan 
di merger ke Dinas Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan dan 
Kehutanan 
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Keterangan : 
Perubahan SOTK 
berdasarkan Perda Nomor 17 
Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten 
Kendalyang ditetapkan 
tanggal 25 Mei 2011 
 

Pertambangan, dan Energi 
 
 
 
 
 
 
l. Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah 
m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan. Tupoksi 
pertambangan dan energi 
dimerger ke Dinas Bina Marga, 
SDA dan ESDM. 
 
Tetap. 
 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 
 

3. Perda Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Lembaga Teknis 
Daerah, Unit Pelayanan 
Terpadu, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja di Kabupaten 
Kendal. 
 
 
Keterangan : 
1. Perubahan SOTK pada 

SKPD huruf a s.d j 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

b. Inspektorat Kabupaten 
 

c. Badan Kepegawaian Daerah 
d. Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana 
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 
 
 
 

f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
Tetap 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Inspektorat 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap, nomenklatur berubah 
menjadi Badan Pemberdayaan 
Masayarakat dan Pemerintahan 
Desa 
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berdasarkan Perda Nomor 
18 Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Inspektorat dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten 
Kendal. 

2. Pengaturan pada SKPD 
huruf i (Satpol PP), diatur 
tersendiri dalam Perda 
Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Lain 
Daerah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten 
Kendal. 

3. Pengaturan SOTK pada 
BPMPT sama seperti 
angka 1 (Perda No. 18 
Tahun 2011) dan tidak 
berubah nomenklaturnya 
hingga saat ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
2010 

dan Perlindungan Masyarakat 
 
 
 

g. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. 
Soewondo 

h. Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Daerah 

i. Kantor Lingkungan Hidup 
 

j. Kantor Ketahanan Pangan 
 

 
 
 
k. Satuan Polisi Pamong Praja 

 
l. Kantor Penanaman Modal 
m. Unit Pelayanan Terpadu 

√ 
  
 
 

 
- 
 
- 
√ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
 
- 

  
- 
- 
 
√ 
 
 
 
 
- 
 
√ 
√ 
 

Berubah menjadi Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 
Sedangkan tupoksi Linmas 
dimerger ke Satuan Polisi 
Pamong Praja 
 
Tetap 
 
Tetap  
Ditingkatkan menjadi Badan 
Lingkungan Hidup 
Dimerger dengan Badan 
Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan. Nomenklatur 
berubah menjadi Badan 
Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan 
Tetap 
 
Dimerger menjadi Badan 
Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu (BPMPT) 
berdasarkan Perda Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Perubahan 
Perda Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Susunan, Kedudukan, 
dan Tugas Pokok Lembaga 
Teknis Daerah, Unit Pelayanan 
Terpadu dan Satpol PP di 
Kabupaten Kendal 
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4. Perda Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Pemerintah 
Kecamatan dan Pemerintah 
Kelurahan 

2007 a. Kecamatan 
b. kelurahan 

- 
- 

- 
- 

Tetap, Perda Nomor 22 Tahun 
2007 masih berlaku hingga 
sekarang 

5. Perda Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Lain Daerah 
Kabupaten Kendal 

2009 a. Badan Pelaksana Penyuluhan, 
Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Bapelluh) 
 
 
 
 
 
 

b. Pelaksana Harian Badan Narkotika 
Kabupaten (Lakhar BNK) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Dimerger dengan Kantor 
Ketahanan Pangan. 
Nomenklatur berubah menjadi 
Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan (BKP3) 
sesuai Perda Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Lain 
Daerah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten 
Kendal. 
Dilikuidasi dari perangkat 
daerah Kabupaten Kendal, 
selajutnya status berubah 
menjadi instansi vertikal 
dengan nomenklatur Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten 
(BNNK) Kendal. 
 
 
 

6. Perda Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas 
Perda Nomor 19 Tahun 2007 

2010 Sekretariat DPRD - - Tetap, nomenklatur SKPD tidak 
berubah hanya menambahkan 
satu subbagian baru yaitu 
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tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Sekretariat Daerah, 
Staf Ahli Bupati, dan 
Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kendal 

subbagian Perundang-
undangan. 

7. Perda Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas 
Perda Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Susunan, 
Kedudukan, dan Tugas 
Pokok Lembaga Teknis 
Daerah, Unit Pelayanan 
Terpadu dan Satuan Polisi 
Pamong Praja di Kabupaten 
Kendal 

2010 a. Kantor Penanaman Modal 
b. Unit Pelayanan Terpadu 

- √ 
 

Dimerger dengan nomenklatur 
Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu (BPMPT). 
Pada Perda Nomor 18 Tahun 
2011, nomenklatur tidak 
berubah. 

8. Perda Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas 
Perda Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Lain Daerah 
Kabupaten Kendal 

2011 Pelaksana Harian Badan Narkotika 
Kabupaten (Lakhar BNK) 

√ 
 

- Perda ini merupakan perda 
khusus penghapuasan Lakhar 
BNK dari Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal 

9. Perda Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah, Staf 
Ahli Bupati, dan Sekreatriat 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kendal 

2011 a. Sekretariat Daerah  : 
1. Bagian Tata Pemerintahan 
2. Bagian Hukum 
3. Bagian Hubungan Masyarakat 
4. Bagian Administrasi 

Pembangunan 
5. Bagian Perekonomian dan 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

Berlaku saat ini 
 
 
 
 
 
Berlaku saat ini 
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Sumber Daya Alam 
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
7. Bagian Organisasi 
8. Bagian Umum 
9. Bagian Administrasi Keuangan 

b. Sekretariat DPRD : 
1. Bagian Umum dan Keuangan 
2. Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

10. Perda Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja pada Dinas Daerah 
Kabupaten Kendal 

2011 a. Dinas Pendidikan 
b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
c. Dinas Pemuda dan Olah Raga 
d. Dinas Kesehatan 
e. Dinas Bina Marga, Sumber Daya 

Air, Energi, dan Sumber Daya 
Mineral 

f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
g. Dinas Perhubungan 
h. Dinas Komunikasi dan Informatika 
i. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
j. Dinas Sosial 
k. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 
l. Dinas Pertanian, Peternakan, 

Perkebunan, dan Kehutanan 
m. Dinas Kelautan dan Perikanan 
n. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 
o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 

- - Berlaku saat ini 
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dan Menengah dan 
p. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan, dan Aset Daerah 

11. Perda Nomor 18 Tahun 2011 
tentang tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Inspektorat, dan 
Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Kendal 

2011 a. Bappeda 
b. Inspektorat 
c. Lembaga Teknis daerah : 

1. Badan Kepegawaian Daerah 
2. Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa 

3. Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga 
Berencana 

4. Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu 

5. Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan 

6. Badan Lingkungan Hidup 
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

H. Soewondo 
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik; dan 
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah. 

- - Berlaku hingga saat ini 

12. Perda Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Lain Daerah  
dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kendal 

2011 a. Lembaga Lain daerah : 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

b. Satuan Polisi Pamong Praja 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Berlaku hingga saat ini 
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Catatan : 
SOTK Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan masih berdasar pada Perda Nomor 22 Tahun 2007 hingga saat ini 
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Dengan mengacu pada 4 Perda SOTK di Tahun 2011, jenis dan jumlah 

organisasi perangkat daerah Kab. Kendal tahun 2016 adalah sebagai 

berikut : 

Tahun 2011 

No Jenis Organisasi Perangkat 
Daerah 

Jumlah 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 

 Sekretariat Daerah 
 Sekreteriat DPRD 
 Lembaga Teknis Daerah 
 Lembaga Lain Daerah 
 Bappeda 
 Inspektorat 
 Satpol PP 
 Kecamatan 
 Kelurahan 

1 (9 bagian) 
1 

9 (6 Badan, 2 Kantor,1 RSUD) 
1 (BPBD) 

1 
1 
1 

20 
20 

 

  Total 71 

  

b. Subbagian Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik. 

             Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kendal dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas  

umum pemerintahan dan korporasi yang baik  serta untuk  

memberikan perlindungan setiap warga  negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang didalam pelayanan publik. Pelayanan 

publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 

harus berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan 

hak; keseimbangan antara hak dan kewajiban; keprofesionalan; 

partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; 

akuntabiitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

          Keberadaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, 

penempatan pelaksana yang kompeten, penyediaan sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya 

iklim pelayanan yang memadai serta memberikan pelayanan yang 

berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap 

penyelenggara pelayanan merupakan hal yang harus kita wujudkan. 

Standard Operating procedures (SOP)/Prosedur Tetap 

merupakan sistem dan prosedur yang berguna untuk meningkatkan 

kinerja satuan Organisasi/SKPD  dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsi serta penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan 
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pelayanan publik dengan menggunakan  sistem dan prosedur kerja 

sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib 

administrasi pemerintahan di Kabupaten Kendal. Sistem dan 

prosedur kerja tersebut  dalam bentuk Standard Operating 

Procedures (SOP)/Prosedur Tetap.    

Pengaturan tentang penyusunan Prosedur Tetap/ Standard 

Operating Procedures dimulai pada tahun 2008 dengan Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penetapan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedures (SOP) 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang ditetapkan pada 

15 September 2008. Pada Tanggal 26 Nopember 2008 Kementerian 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI  menetapkan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 

Menindaklanjuti  Peraturan  Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Prosedur 

Tetap/Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kendal dan untuk memperjelas tatacara 

penyusunan SOP bagi SKPD se Kabupaten Kendal berdasarkan 

Permenpan & RB Nomor: 35 tahun 2012, maka Bagian Organisasi 

Setda Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan Bintek penyusunan 

SOP dan SPP pada tanggal 2 Mei 2013 dengan peserta seluruh SKPD 

dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal dengan mengambil 

narasumber dari Biro Orpeg Provinsi Jawa Tengah. 

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM  

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.  SPM 

yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi 

pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyusun 

rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian 

SPM dengan mengacu pada batas waktu SPM sesuai dengan 

peraturan Menteri. 

Pemerintah telah menetapkan SPM  untuk beberapa bidang 

yaitu :  

1) SPM Bidang Kesehatan (Permenkes  Nomor 741/VII/2008); 
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2) SPM  Bidang Perumahan Rakyat  (Permenpera No. 2 Tahun 2008); 

3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Permen LH No. 19 Tahun 2008); 

4) SPM Bidang Sosial (Permensos No. 129/HUK/2008); 

5) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota 

(Permendagri No.69 Tahun 2012); 

6) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan (Permeneg PP No. 01/2010); 

7) SPM Bidang Pendidikan Dasar Bagi Kabupaten/Kota 

(Permendiknas No. 15 Tahun 2010); 

8) SPM Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera (Perka 

BKKBN No. 20/HK-010/B5/2010). 

9) SPM Bidang Ketenagakerjaan ( Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No Per 15 /Men/X/2010) 

10) SPM  Bidang Komunikasi dan   Informatika di Kabupaten / Kota    

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 

22/PER/M.KOMINFO/12/2010) 

11) SPM Bidang Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang ( Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010) 

12) SPM Bidang Kesenian ( Peraturan Menteri Kebudayaan dan 

PariwIsata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010) 

13) SPM Bidang Ketahanan Pangan ( Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010  

14) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubunngan No 

PM 81/Tahun 2011) 

15) SPM Bidang Penanaman Modal ( Perka BKPM No 14 Tahun 2011) 

 

         Pengaturan tata naskah yang didasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. 

Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas  

administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyeragaman  

tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. 

             Pengaturan Pakaian Dinas  yang didasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor  60 Tahun 2007 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2009 
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tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor  60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah 

terakhir  dengan  Peraturan 28 Tahun 2010 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal. Pengaturan Pedoman Pakaian Dinas ini bertujuan 

untuk meningkatkan disiplin dan peningkatkan produktivitas kerja. 

Sedangkan untuk pengaturan Pakaian Dinas bagi Kepala Daerah, 

Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa yang berdasar pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 telah digandakan dan 

disampaikan pada Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa se 

Kabupaten Kendal. 

 

c. Pendayagunaan Dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa, kedudukan dan peran 

Pegawai Negeri di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal sangat 

menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen 

terpenting bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, berperan sebagai 

penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Kendal 

terpilih.   

Dalam menjalankan tugasnya aparatur Pemerintah 

Kabupaten Kendal diharapkan dapat senantiasa menjaga sikap 

profesionalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Selain itu 

aparatur Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan memiliki 

produktivitas yang tinggi melalui serangkaian kegiatan yang inovatif, 

efektif dan efisien serta ditunjang dengan dedikasi dan etos kerja yang 

tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat. Dengan pertimbangan agar  penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

diperlukan pengawasan, yang secara intern dan melekat dilakukan 

oleh unit kerjanya dan secara ekstern dilakukan oleh lembaga-
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lembaga audit maupun oleh masyarakat  untuk mewujudkan Good 

Governance dan Clean Government, dan penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan dengan  efektif dan efisien, transparan, 

akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme. 

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan 

pelaporaan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam 

proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kinerja Pemerintah 

Daerah dapat dinilai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), yaitu gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang disusun secara sistematis dan melembaga.  

Implementasi akuntabilitas diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah 

dilaksanakan  dengan penyusunan LAKIP oleh Pemerintah Kabupaten 

Kendal dan SKPD se-Kabupaten Kendal. 

Dalam rangka  pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah disamping  penyusunan LAKIP, disusun penetapan kinerja 

yaitu perjanjian kinerja antra pejabat yang menerima amanah dari 

atasan kepada  pejabat yang memberi amanah. Realisasi di 

Pemerintah Kabupaten Kendal adalah tersusunnya penetapan kinerja 

kepala SKPD kepada Bupati Kendal dan Penetapan Kinerja Bupati 

Kendal kepada Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya dikirim 

kepada Presiden  melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi serta kepada Menteri Dalam Negeri. 

Dilandasi pertimbangan dalam rangka terselenggaranya  

sistem perencanaan, pembinaan dan pengembangan serta 

kesejahteraan pegawai secara proporsional  serta terjaminnya merit 

system di lingkungan aparatur pemerintahan Kabupaten Kendal agar 

benar-benar efektif dan efisien dari sisi administrasi kepegawaian  

dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 

untuk semua Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Sekretariat Daerah  yang meliputi  usulan kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun dan sebagainya.  
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Tabel 2.1. Capaian Kinerja Renstra Bagian Organisasi 2010-2015 

Indikator Kinerja Target realisasi 

Capaian 

%  

Jumlah struktur organisasi yang sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku dan 
sesuai standar beban kerjanya 

70 72 103 

Jumlah SKPD yang memiliki instrumen 

ketatalaksanaan untuk mendukung 
kinerjanya 

55 55 100 

Jumlah aparatur yang berkompeten di 
bidangnya 

50 76 152 

Persentase penurunan pelanggaran disiplin 
2% 2% 100 

Prosentase SKPD yang membuat laporan 
sesuai ketentuan 

90 90 100 

 

7. Bagian Umum. 

           Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengoordinasikan, 

membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, sandi, dan 

telekomunikasi, rumah tangga dan perlengkapan, dan keuangan, Bagian 

Umum memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana 

transportasi, sarana perkantoran, dan lain-lain. 

Pelayanan persandian diperlukan untuk melakukan komunikasi 

secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, 

komunikasi horisontal dengan kabupaten/kota seJawa Tengah serta 

komunikasi intern dalam Pemerintah Kabupaten Kendal. 

Sarana transportasi untuk memperlancar pelayanan, tugas 

administrasi teknis dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah. 

8. Gambaran Kinerja Keuangan 

a. Pendapatan 

 

Tabel 2.2 

Target dan Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2011 sampai dengan 2015   

 

NO Uraian 
TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

I Pendapatan Asli Daerah 5,152,029,114  5,277,258,060  4,291,931,457  5,206,186,465  5,733,427,712  5,865,224,313  7,649,003,932  7,765,907,188  7.244.630.365 7.424.928.728 

1. Retribusi Daerah 1,905,000,000  1,887,727,210   32,000,000   63,256,750   32,000,000   50,457,000  - - - - 

2. Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah 

3,165,029,114  3,292,630,850  4,259,931,457  5,142,929,715  5,701,427,712  5,814,767,313  7,649,003,932  7,765,907,188  7.244.630.365 7.424.928.728 

3. Laia-lain Pendapatan 

Daerah yang syah 

 82,000,000   96,900,000  - - - - - - - - 
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Berdasarkan data target dan realisasi pendapatan Sekretarait Daerah 

Kabupaten Kendal ( Tabel 2.2 ) 

 Target Tahun 2011 sebesar Rp. 5,152,029,114,- terealisasi 

sebesar Rp.5.277.258.060,- ada kenaikan sebesar Rp. 

125.228.946,- atau (24,30%). 

 Target Tahun 2012 sebesar Rp. 4.291.931.457,- terealisasi 

sebesar Rp.5.206.186.465,- ada kenaikan sebesar Rp. 

914.255.008,- atau (21,30%), Jika dibandingkan tahun 2011 

baik target maupun realisasi mengalami penurunan target 

sebesar 55,78%, dan realisasi sebesar 63,14%, hal ini 

disebabkan karena terdapat perubahan pada unit 

pengelolaanya.  

 Kemudian tahun 2013, target sebesar Rp. 5,733,427,712,- 

terealisasi sebesar Rp. 5,865,224,313,- ada kenaikan sebesar 

Rp. 131,796,601,- atau (2,29%), Jika dibandingkan dengan 

tahun 2012, baik target maupun realisasi mengalami kenaikan 

masing-masing sebesar  15,49%; realisasi 18,14%. 

 Pada tahun Anggaran 2014; target sebesar Rp. 7,649,003,932,- 

terealisasi sebesar Rp. 7,765,907,188,-; terdapat kenaikan 

sebesar Rp. 116.903.256,- atau (1,53%). Jika dibandingkan 

dengan tahun anggaran 2013, baik target maupun realisasinya 

mengalami kenaikan yang signifikan masing-masing sebesar : 

target 234,02% dan realisasi 217,84% kenaikan ini terjadi 

karena adanya penyempurnaan baik pada tarip maupun unit 

pengelolanya. 

 Selanjutnya untuk tahun anggaran 2015 dari target sebesar Rp. 

7.244.630.365,- terealisasi sebesar Rp. 7.424.928.728,- atau 

34,34%. Jika dibandingkan tahun 2009 ada kenaikan target 

sebesar 10,80% 

b. Belanja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALISASI ANGGARAN BELANJA 

SETDA KABUPATEN KENDAL 

TA. 2011 SAMPAI DENGAN 2015  

NO URAIAN 
TA 2011 (Rp) TA 2012 (Rp) TA 2013 (Rp) TA 2014 (Rp) TA 2015 (Rp) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

1 Belanja KDH/WKDH  716,827,600   559,311,356   740,510,000   535,089,764   765,510,000   559,489,704   1,004,294,000   640,692,314  1,398,794,000 605,534,264 

2 Belanja Setda 50,876,062,743 48,937,040,631 73,931,284,500 55,550,508,144 78,891,849,400 60,487,725,958 82,092,841,500 65,766,532,260 90,183,657,655 75,344,753,931 

  Jumlah 51,592,890,343 49,496,351,987 74,671,794,500 56,085,597,908 79,657,359,400 61,047,215,662 83,097,135,500 66,407,224,574 91,582,451,655 75,950,288,195 
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Berdasarkan tabel realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015 

secara umum, sesuai peruntukannya dikelompokkan menjadi 

Belanja KDH/WKDH dan Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal. 

 

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

1. Tantangan. 

a. Bagian Tata Pemerintahan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi saat 

ini dijumpai adanya dinamika dan tuntutan masyarakat yang 

semakin meningkat disamping persaingan antar daerah untuk 

mewujudkan kemandirian lokal, hal ini merupakan bagian dari 

ancaman yaitu situasi utama yang tidak menguntungkan bagi Bagian 

Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

secara maksimal sesuai harapan. Tantangan dimaksud adalah : 

1. Masih kurangnya manajemen pertanahan dan sistem informasi 

pertanahan di daerah; 

2. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi; 

3. Belum optimalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

karena regulasi di bidang pertanahan yang sering berubah-ubah 

dan harga tanah yang terlalu mahal; 

4. Masih rendahnya kesadaran hukum di bidang pertanahan oleh 

masyarakat  dan zonasi penggunaan lahan; 

5. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam 

pemanfaatan potensi daerah; 

6. Belum optimalnya sinergitas koordinasi kerjasama daerah dengan 

pihak ketiga; 

7. Belum optimalnya penegasan pilar batas antar kecamatan di 

wilayah Kabupaten Kendal ; 

8. Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan data elektronik 

dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah, LPPD, dan ILPPD; 

9. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan 

karena terbatasnya fasilitas pelayanan; 
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10. Belum adanya Peraturan Mendagri tentang petunjuk teknis 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, 

utamanya metode dan teknis penilaian kinerja Camat; 

11.  Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

Desa ; 

12. Masih kurangnya komitmen dan kinerja perangkat desa dalam  

peningkatan pelayanan publik ; 

13. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor pemerintahan 

desa, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan publik. 

 

b. Bagian  Hukum 

1. Belum maksimalnya fungsi peraturan perundang-undangan yang 

dihasilkan oleh pemerintah dalam tata kehidupan masyarakat. 

2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum 

masyarakat. 

3. Belum maksimalnya penyebarluasan peraturan perundang-

undangan melalui teknologi informasi berbasis web / internet. 

 

c. Bagian Humas. 

1. Pengelolaan Informasi dari Pemerintah untuk masyarakat 

ataupun sebaliknya belum berjalan dengan baik. 

2. Rangkaian informasi kepada publik belum optimal 

3. Profesionalisme SDM Kehumasan belum mengarah pada hasil 

yang diharapkan karena terbatasnya kegiatan-kegiatan pelatihan, 

seminar pendidikan kehumasan, dan pemenuhan sarana 

prasarana pendukung kegiatan kehumasan. 

 

d. Bagian Administrasi Pembangunan 

Tantangannya yaitu situasi utama yang tidak menguntungkan 

Bagian Pembangunan Setda Kab. Kendal dalam melaksanakan tugas, 

fungsi dan tanggung jawab dalam hal program perencanaan 

pembangunan daerah meliputi kegiatan pengendalian pembangunan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan, penerapan sistem informasi 

manajemen POK, pendampingan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dan pelaksanaan survey aspirasi masyarakat. Tantangan 

tersebut berupa : 

1. Kurangnya prasarana penunjang kegiatan di lapangan 
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2. Masih banyaknya pengiriman laporan kegiatan dari SKPD yang 

terlambat 

3. Terhambatnya sistem pembuatan dan pengiriman laporan 

pekerjaan secara manual 

4. Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi 

5. Masih banyaknya penyedia barang/jasa yang belum memahami 

proses pengadaan barang/jasa secara elektronik 

6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme 

penyampaian proposal kegiatan kepada pemerintah pusat/ 

daerah tanpa sepengetahuan Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda Kab. Kendal sehingga sulit dimonitor 

 

e. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

1. Keterbatasan sumber daya manusia. 

2. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  mengakibatkan 

pelaksanaan fungsi koordinasi dengan SKPD terkait bidang 

ekonomi  belum dapat dilaksanakan dengan optimal.   

 

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja 

yang menangani masalah kesehatan.  

2. Fasilitas pemenuhan sarana dan kegiatan keagamaan juga belum 

optimal. 

3. Permasalahan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan yang 

masih banyak memerlukan dukungan, dorongan dan stimulan dari 

Pemerintah Daerah karena partisipasi aktif masyarakat dalam 

pemenuhan dukungan dana masih relatif kecil, sehingga format 

program dan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat 

dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Belanja Sosial (BBS), hal ini 

terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Setda Kendal.   

 

g. Bagian Organisasi 

1. Keterbatasan SDM. 

2. Penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang baru. 

3. Updating data dan pedoman. 
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h. Bagian Umum 

1. Kekurangan SDM. 

2. Sarana penyimpanan arsip dan perkakas kerumahtanggaan. 

3. Sarana mobil dinas pool yang representatif untuk menjamu tamu. 

4. Koordinasi dengan SKPD lain. 

 

i. Bagian Administrasi Keuangan 

Tantangan bagi Bagian Administrasi Keuangan adalah: 

1). Masih kurangnya SDM 

2). Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan 

3). Kurangnya memadainya perlengkapan kantor. 

 
2. Peluang Pengembangan  

a. Bagian Tata Pemerintahan 

Untuk meminimalisir tantangan yang dihadapi oleh Bagian Tata 

Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lapangan, 

maka perlu memanfaatkan potensi dan atau peluang yang dimiliki 

secara maksimal, antara lain : 

1). Kelembagaan  Kedungsapur kerjasama antar daerah sebagai 

fasilitator dalam pengembangan promosi daerah dan pemanfaatan 

potensi daerah bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat antar 

daerah; 

2). Kerjasama dengan BPN Kabupaten Kendal dalam manajemen 

pengelolaan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah; 

3). Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dalam 

penanganan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara 

maksimal; 

4). Memanfaatkan  sarana dan fasilitas yang ada secara  maksimal  

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

5). Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD terkait 

dalam pengelolaan data dan materi Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati, LPPD dan ILPPD sesuai ketentuan 

yang ada; 

6).  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan  perangkat desa dan 

tokoh masyarakat dalam penanganan permasalahan pertanahan di 

Kabupaten Kendal; 

7). Melakukan koordinasi dengan Kemendagri (Dirjen PUM ) untuk 

percepatan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara 
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Penyusunan LPPK dan Teknis penilaian kinerja Camat sesuai Pasal 

32 PP No. 19 tahun 2008; 

8).  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat desa dan 

tokoh masyarakat dalam penyelesaian permasalahan penegasan 

batas daerah dan atau batas kecamatan; 

 

b. Bagian  Hukum 

Peluang pengembangan bagi Bagian Hukum ke depan adalah 

sebagai berikut : 

1). Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan 

melalui dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan 

Naskah Akademis. 

2). Perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum 

masyarakat dengan cara pemberian sosialisasi, konsultasi hukum 

dan penyuluhan hukum serta pembinaan keluarga sadar hukum. 

3). Peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi  

Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi  berbasis 

website / internet. 

 

c. Bagian Humas. 

1). Memiliki sarana dan prasarana media penyampaian informasi 

sebagai jembatan komunikasi dua arah yang baik dari dan untuk 

masyarakat, sehingga memungkinkan proses pengelolaan 

penyajian informasi lebih cepat dan akurat. 

2).  Pemanfaatan media lembaga penyiaran publik Kabupaten Kendal 

mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Kendal.  

 

d. Bagian Administrasi Pembangunan 

1. Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2008 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang 

didalamnya mewajibkan pengiriman laporan tepat waktu setiap 

bulan. 

2. Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2008 tentang sistem informasi 

manajemen Kabupaten Kendal. 

3. Perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintah. 



53 

 

 53 

4. Secara prasarana komputer dan tersedianya perangkat aplikasi 

program 

5. Adanya Perpres nomor 54 tahun 2010 yang mewajibkan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun 2012. 

6. Tersedianya sarana prasarana layanan pengadaan secara 

elektronik. 

7. Tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam 

pembangunan. 

8. Adanya program-program pemberdayaan masyarakat. 

 

e. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

Peluang Pengembangan bagi Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam ke depan adalah sebagai berikut :  

1). Penataan kelembagaan  Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten 

Kendal akan mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

Diharapkan kedepan Badan Usaha Milik Daerah akan lebih efektif 

dan efisien untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik 

Daerah.  

2). Penyertaan   Modal  Pemerintah  Daerah  untuk  BUMD  kedepan 

akan lebih dioptimalkan, agar dapat meningkatkan laba dan 

kinerja BUMD serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

3). Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil  Cukai Hasil Tembakau oleh SKPD 

pengguna  DBHCHT diarahkan untuk dialokasikan sesuai dengan  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 dan PMK 

Nomor : 20/PMK.07/2009.    

4).  Distribusi  RASKIN  kepada  Rumah Tangga Sasaran Penerima 

Manfaat (RTS-PM) akan memprioritaskan terwujudnya kondisi 

ketahanan pangan yang mantap, dengan pelaksanaan monitoring 

penyaluran/distribusi RASKIN serta evaluasi permasalahan-

permasalahan di lapangan. 

 

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Peluang meliputi : 

1) Pelaksanaan upaya pendampingan serta pembinaan Organisasi 

dan Kemasyarakatan. 

2) Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan.  

3) Mendorong peningkatan sarana prasarana keolahragaan untuk 

mendukung prestasi olahraga. 
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4) Pemenuhan sarana prasarana peribadatan, pendidikan agama, 

dan peningkatan kualitas pendukung. 

5) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan Bidang Agama, 

Pendidikan, dan Budaya. 

6) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kinerja semua pihak yang 

terlibat dalam upaya penanganan bencana. 

7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan penyandang 

masalah sosial. 

8) Melaksanakan sistem Koordinasi dan Pembinaan Bidang 

Kesehatan dan Sosial secara terpadu dan berkesinambungan. 

 

g. Bagian Organisasi 

Peluang Pengembangan bagi Bagian Organisasi  ke depan 

adalah sebagai berikut : 

1). Adanya instrumen evaluasi kelembagaan yang dapat dipakai 

untuk mengevaluasi SKPD yang ada di Kabupaten Kendal. 

2). Tim Analisis Jabatan yang solid dan kompeten serta memiliki 

kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas 

analisis jabatan dalam rangka mendukung kegiatan penataan 

kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kendal. 

3). Tersusunnya SPM dan SOP yang dapat menunjang peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat oleh SKPD di Kabupaten Kendal. 

4). Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung 

kegiatan pembinaan ketatalaksanaan. 

5). Adanya penambahan SDM baru yang potensial untuk 

dikembangkan. 

 

h. Bagian Umum. 

Peluang pengembangan bagi Bagian Umum kedepan adalah sebagai 

berikut : 

1) Aspek pelayanan akan mengedepankan pelayanan publik dengan 

berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, dengan pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimal (Pedoman SPM) dan penyusunan Standard Operating 

Procedures (SOP)/ Prosedur Tetap pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan.  

2) Dari segi SDM kedepan diharapkan adanya penambahan staf 

yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di Bagian Umum. 
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3) Dari segi sarana dan prasarana diharapkan adanya penambahan 

sarana penyimpanan arsip dan perkakas kerumahtanggaan serta 

mobil dinas pool yang representatif untuk menjamu tamu. 

4) Dari segi koordinasi kedepan diharapkan adanya koordinasi yang 

baik dengan SKPD lain guna terwujudnya hasil yang optimal. 

  

i. Bagian Administrasi Keuangan 

1). Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan 

keuangan. 

2).  Penyusunan Instrumen pedoman pengeloaan keuangan untuk 

Sekretariat Daerah. 

3). Peningkatan sarana dan perlengkapan kantor yang lebih 

memadai. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

 

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN SKPD 

1. Bagian Tata Pemerintahan 

a. Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi 

pertanahan di daerah; 

b. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi; 

c. Belum optimalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 

d. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan 

penggunaan tanah; 

e. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan 

dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan; 

f. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

akuntabel; 

g. Belum optimalnya menajemen pengelolaan data materi LKPJ di setiap 

SKPD sehingga berdampak pada pengukuran kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

h. Belum optimalnya menajemen kerjasama antar daerah di kawasan 

Kedungsapur; 

i. Belum optimalnya penegasan dam pemasangan pilar tanda batas 

wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal; 

j. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pemerintahan 

kelurahan dalam pelayanan; 

k. Belum optimalnya sistem pengelolaan data pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

l. Belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara 

Penyusunan LPPK dan teknis penilaian kinerja Camat; 

m. Masih kurangnya kinerja perangkat pemerintahan desa dalam 

peningkatan pelayanan;  

n. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor pemerintahan desa. 
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 Bagian Hukum 

a. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan 

perundang-undangan hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya 

kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak 

meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan. 

Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh 

dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. 

b. Banyaknya pelanggaran dan tindakan melawan hukum oleh 

masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran 

hukum. 

c.  Kurangnya sarana prasarana, sumber daya dan sumber dana yang 

memadai dalam peningkatan pengelolaan JDI Hukum yang bertumpu 

pada kemajuan TIK. 

2. Bagian Humas 

a. Keterbatasan penyediaan sarana pendukung pencitraan daerah.  

b. Kualitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan informasi belum 

memadai, khususnya teknis kehumasan. 

c. Penerapan perilaku petugas kehumasan dalam pelayanan informasi 

belum optimal.  

 

3. Bagian Administrasi Pembangunan 

- Banyaknya kegiatan pembangunan dan komponen yang terlibat di 

dalamnya sehingga perlu dilakukan upaya pemantauan dan 

pengendalian guna terwujudnya pembangunan yang tepat mutu, 

tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat keuangan. 

- Perlu pedoman dalam melaksanakan pembnagunan untuk 

keselarasan dalam proses kegiatan pembangunan. 

 

4. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

a. Masih  kurangnya  penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan 

Usaha Milik Daerah. 

b. Distribusi RASKIN yang masih belum tepat sasaran, karena alokasi 

RASKIN selalu dibagi rata kepada warga sehingga jumlah yang 

diterima (kilogram) tidak sesuai dengan ketentuan, penerima bukan 

berdasarkan data RTS-PM sehingga kartu RASKIN belum digunakan 

sebagaimana mestinya.     
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c. Masalah distribusi dan harga pupuk yang masih sering dipermainkan 

oleh penyalur pupuk, harga penjualan pupuk belum sesuai dengan 

Harga Eceran Tertinggi.   

 

5. Bagian Kesra 

Isu –isu strategis yang ada di Bagian Kesra Setda antara lain : 

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial 

diupayakan sinergitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan dan 

keterpaduan dalam penentuan obyek sasaran masyarakat miskin 

yang ditangani.   

2. Demikian pula dalam bidang kesehatan perlu upaya peningkatan 

koordinasi dan komunikasi yang intens sehingga penanganan 

kesehatan tidak dilakukan hanya pada unit kerja tertentu.   

3. Dalam bidang keagamaan upaya peningkatan fasilitas sarana dan 

kegiatan keagamaan lebih optimal. 

4. Serta dukungan masyarakat dalam pendanaan di bidang 

keolahragaan dan kepemudaan mudah-mudahan akan lebih baik, 

untuk menghindari ketergantungan bantuan dari Pemerintah 

Daerah, keolahragaan dan kepemudaan diharapkan dapat mandiri, 

berswadana. 

 

6. Bagian Organisasi 

1). Belum terakomodasinya tupoksi pelayanan publik dan reformasi 

birokrasi, sehingga belum jelas unit organisasi yang bertanggung 

jawab atas kedua hal tersebut. 

2). Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan tugas-tugas di Bagian Organisasi. 

 

7. Bagian Umum 

Faktor kebutuhan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan 

jumlah persediaan karena keterbatasan yang ada, sehingga hal ini 

menjadikan hasil kerja belum optimal meskipun sarana dan prasarana 

yang ada sudah dimanfaatkan secara maksimal. 

Dengan kondisi Bagian Umum yang sangat terbatas, khususnya 

sumber dana maupun sarana penunjang yang ada, belum mampu secara 

optimal untuk menangani semua tugas dan fungsinya. 
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Di sisi lain pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat penambahan 

sarana dan prasarana perkantoran, peenyediaan sarana pendukung 

operasional kerja melalui pengadaan baru maupun pemeliharaan harus 

terus diupayakanBagain Umum juga memprioritaskan pada 

pengoptimalanpelayanan dibidang administrasi perkantoran, 

meningkatkan prasarana perkantoran dan kerumahtanggaan, 

meningkatkan pelayanan komunikasi. 

 

8. Bagian Administrasi Keuangan 

1) Masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan di 

lingkungan setda kabupaten kendal sehingga mengakibatkan kurang 

maksimalnya pelaksanaan program kerja dan penyerapannya. 

2) Terbatasnya sumber daya manusia (SDM)    

 

1. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH 

A. Visi 

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 

2021 adalah sebagai berikut : 

 

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten 

Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur 

Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia 

Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT” 

 

B. Misi 

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 - 2021, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut : 

 

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, 

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN  

2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta 

berakhlak mulia.   

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian 

penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS), serta penanggulangan kemiskinan 
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4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam 

pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme 

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya 

lokal 

6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, 

perikanan, dan sumberdaya alam lainnya 

7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal 

serta meningkatkan toleransi antar umat beragama 

8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan 

penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan 

lapangan kerja 

 

1. Bagian Tata Pemerintahan 

Untuk mewujudkan visi Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal, 

sesuai misi pertama ”Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang 

demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”, 

yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (visioner), 

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Oleh karena itu, 

diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal harus 

berpandangan jauh ke depan (visioner), untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan secara transparan, akuntabel kepada publik melalui 

media cetak maupun elektronik guna meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah daerah. Dan perlu didukung dengan 

profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang bersih dan responsif 

dalam menjalankan tugas pelayanan publik melalui pemanfaatan 

teknologi komunikasi dan informasi yang baik.  Selanjutnya, salah satu 

prioritas kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 

yang telah ditetapkan Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal adalah 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang otonom dengan 

peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 

melalui pendidikan teknis kepemerintahan serta dengan peningkatan 

prasarana dan sarana pelayanan publik di SKPD dan pemerintah desa / 

kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah. 

Dengan demikian, maka Bagian Tata pemerintahan sebagai salah satu 

unsur pelaksana pemerintahan daerah sesuai tugas pokok dan 



61 

 

 61 

fungsinya dapat merumuskan beberapa kegiatan yang dianggap relevan 

untuk mewujudkan atau mendukung pencapaian visi misi serta prioritas 

kebijakan tersebut, yaitu (1) penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang disampaikan kepada Dewan dan 

diinformasikan melalui media cetak maupun elektronik kepada publik, 

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 

yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam 

Negeri, (3)   Melakukan perbaikan dan pembangunan prasarana 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan pelayanan 

publik, (4) pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan serta disiplin aparatur dalam peningkatan 

pelayanan publik, (5) pembinaan administrasi desa dan peningkatan 

kinerja perangkat desa melalui pendidikan teknis sesuai tugas dan 

fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, (6) memfasilitasi 

dan menyelenggarakan pemilihan perangkat desa dan Badan 

Pemusyawaratan Desa, (7) menyelenggarakan kerjasama antar daerah 

dengan pihak ketiga guna peningkatan investasi daerah sebagai bagian 

dari percepatan daya saing daerah. 

 

2. Bagian Hukum 

Untuk mendukung pencapaian visi misi serta menindaklanjuti 

program prioritas, Bagian Hukum yang merupakan unit kerja dari 

Sekretariat Daerah akan melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yaitu 

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan 

Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang baru, baik lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-

undangan Daerah, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, 

Koordinasi Kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan, 

Lomba KADARKUM dan Pembinaan KADARKUM, Pemberian Bantuan 

Hukum, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai, 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Publikasi 

Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan dan Penggandaan buku 

himpunan Perda dan Peraturan Bupati. 
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3. Bagian Humas 

Guna mendukung visi dan misi Bupati Kendal, Bagian Humas 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat informatif kepada publik 

maupun penerapan informasi sebagai masukan-masukan yang diproses 

dan diaplikasikan kemudian dalam program kehumasan. Transparansi 

yang dapat diharapkan dapat merubah image publik terhadap 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan tercermin dalam penyajian 

informasi Pemerintah melalui berbagai media dalam berbagai kegiatan, 

antara lain: Penerbitan Majalah dan Tabloid Pemerintah Daerah, Rakor 

Bakohumas, SMS Center, Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, 

Pembinaan Pers dan Humas, dan beberapa kegiatan lainnya.  

 

4. Bagian Administrasi Pembangunan 

 Untuk mewujudkan visi Bupati Kendal, salah satu misi yang akan 

dicapai adalah ”Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”. Diharapkan 

pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal berpandangan jauh 

kedepan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, 

demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi 

pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya, salah 

satu prioritas kebijakan umum pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan Bupati Kendal adalah peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang amanah di lingkungan pemerintahan daerah dan 

pemerintahan desa/kelurahan. Dengan demikian, jelas bahwa organisasi 

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah 

menjadi salah satu sasaran.  Untuk mendukung pencapaian visi misi 

serta menindaklanjuti prioritas kebijakan tersebut Bagian Administrasi 

Pembangunan merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah akan 

melaksanakan kegiatan yatu : 

1. Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kendal; 

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten 

Kendal; 

3. Penerapan sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional 

Kegiatan (SIMPOK) Kabupaten Kendal; 

4. Pengadaan Aspal dan Paving dan semen untuk Desa/kelurahan 

Kabupaten Kendal 

5. Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa; 

6. Penyediaan Sarana Prasarana Implementasi LPSE; 
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7. Pelaksanaan Survey Aspirasi Masyarakat; 

8. Paparan Program Kerja SKPD; 

9. Pendampingan Kegiatan LPSE; 

10. Gelar Hasil-hasil Pembangunan di Kabupaten Kendal. 

 

5. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

Untuk mewujudkan Visi Bupati Kendal, salah satu misi yang akan 

dicapai adalah peningkatan perkembangan usaha ekonomi produktif 

masyarakat.  Peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan agar 

masyarakat memiliki daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

hidup, untuk itu perlu upaya menumbuhkembangkan usaha ekonomi 

produktif masyarakat termasuk UMKM dalam berbagai sektor lapangan 

usaha.  Selanjutnya salah satu indikator program prioritas yang telah 

ditetapkan Bupati Kendal adalah mewujudkan masyarakat yang berdaya 

saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 

dengan salah satu Program Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan 

antara lain Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui perluasan 

kesempatan kerja, akses sumber daya ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat.  Dengan  demikian jelas bahwa kesempatan kerja, usaha 

ekonomi produktif termasuk UMKM yang merupakan salah satu variabel 

ekonomi makro, menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten 

Kendal.  Untuk mendukung pencapaian visi misi serta menindaklanjuti 

prioritas kebijakan tersebut, Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya 

Alam sebagai Koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang 

ekonomi akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Partisipasi 

pada Pameran Pertanian Tingkat Nasional (Agro and Food Expo), 

Partisipasi pameran pertanian tingkat Provinsi Jawa Tengah (Soropadan 

Agro Expo), Penyelenggaraan Pekan Seni dan Promosi Pembangunan 

Kabupaten Kendal,  Penunjang Kegiatan Idul Fitri dan Natal, Partisipasi 

Kendal pada Pameran Kabupaten Expo, yang memberikan peluang 

kepada UMKM untuk dapat memasarkan produknya, sehingga usahanya 

dapat berkembang. 

 

6. Bagian Kesra 

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagian besar kegiatannya 

mendukung kegiatan Bupati Kendal dalam bidang kesejahteraan 

masyarakat maka kegiatan yang ada merupakan kegiatan  bantuan 
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belanja sosial (BBS) yang disalurkan dan diterimakan  langsung kepada 

masyarakat.  

 

7. Bagian Organisasi 

      Untuk mewujudkan visi Bupati Kendal, salah satu misi yang akan 

dicapai adalah ”Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”. Diharapkan 

pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal berpandangan jauh 

kedepan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, 

demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi 

pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya, salah 

satu prioritas kebijakan umum pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan Bupati Kendal adalah peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang amanah di lingkungan pemerintahan daerah dan 

pemerintahan desa/kelurahan. Dengan demikian, jelas bahwa organisasi 

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah 

menjadi salah satu sasaran.  Untuk mendukung pencapaian visi misi 

serta menindaklanjuti prioritas kebijakan tersebut, Bagian Organisasi 

yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah akan melaksanakan 

5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan disiplin aparatur, penyusunan 

penetapan kinerja Bupati Kendal dan Sekretaris Daerah, penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penataan 

kelembagaan perangkat daerah, dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 

 

8. Bagian Umum 

Untuk mewujudkan visi Bupati Kendal, salah satu misi yang akan 

dicapai adalah ”Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”. Diharapkan 

pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal berpandangan jauh 

ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, 

profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen 

yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi. 

Selanjutnya, salah satu prioritas kebijakan umum pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan Bupati Kendal adalah peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah di lingkungan 

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan. Dengan 

demikian, jelas bahwa organisasi perangkat daerah sebagai unsur 
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pelaksana pemerintahan daerah menjadi salah satu sasaran.  Untuk 

mendukung pencapaian visi misi serta menindaklanjuti prioritas 

kebijakan tersebut, Bagian Umum yang merupakan unit kerja dari 

Sekretariat Daerah akan melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu 

pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana prasarana 

aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan 

kinerja aparatur pemerintahan, penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

 

12. Bagian Administrasi Keuangan  

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kendal Tahun 2016 s/d 2021. 

Bagian Administrasi keuangan mendukung dengan program – program 

sebagi berikut: 

 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Setda 

Kabupaten Kendal secara tertib, taat pada peraturan perundang –

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan 

mafaat untuk masyarakat. 

 2. Meningkatkan tertib administrasi dan penatausahaan keuangan 

daerah di lingkungan Setda Kabupaten Kendal. 

 3. Meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di 

lingkungan Setda sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang 

lebih cepat terutama dalam pencairan anggaran di lingkungan 

Setda. 

 4. Melaksanakan system akuntansi dan penyusunan pengelolaan 

keuangan semesteran dan tahunan. 

 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

daerah di lingkungan Setda. 

 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan 

mengadakan Bintek, Pendidikan dan Pelatihan di bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 7. menjalin hubungan, konsultasi dan koordinasi yang lebih baik dan 

bersinergi dengan lembaga/instansi terkait (DPPKAD , Inspektorat, 

KPP Pratama Batang, BPKP, BPK dan semua Bagian di lingkungan 

Setda ). 

 8. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dan penyerapan anggaran di lingkungan Setda 

Kabupaten Kendal. 
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Tabel Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung 

 

Misi Faktor Penghambat Faktor Pendukung 

BAGIAN UMUM 

1 Masih kurangnya kualitas 

dan kuantitas SDM aparatur 

Pemanfaatan teknologi 

maju dalam pelayanan 

publik 

 Masih kurangnya pemahaman 

serta pengaplikasian tentang 

standarisasi pelayanan 

Aspek pengembangan 

manajemen SDM 

 Sarana dan prasarana 

representatif belum cukup 

memadai dikarenakan selalu 

ada penurunan kualitas serta 

kapasitas produk/aset 

Peningkatan kualitas dan 

kapasitas akomodasi 

sarana dan prasarana yang 

semakin representatif 

 Koordinasi yang lebih intens 

guna mengoptimalkan semua 

lini pelayanan dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Menciptakan koordinasi 

yang solid di semua lini 

BAGIAN HUKUM 

1 Masih kurangnya 

keterampilan SDM dalam hal 

penyusunan Legal Drafting 

Peningkatan keterampilan 

Legal Drafting 

 Lemahnya akses informasi 

terhadap bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin 

Mengoptimalkan kegiatan 

penyuluhan hukum, 

konsultasi hukum dan 

pembinaan kadarkum 

 Belum adanya SDM yang 

menguasai/berbasis TIK 

secara khusus untuk 

pengelolaan website JDIH 

Tersedianya website JDIH 

 Belum tersedianya ruang 

khusus yang memadai untuk 

JDIH 

 

 

 

Cukup didukung sarana 

prasarana pendukung. 
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BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

1 Masih lemahnya koordinasi 

antar Bagian-bagian 

/penyelenggara kegiatan di 

lingkup Setda 

Adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung 

Lingkungan kerja dengan 

kondisi yang kondusif 

Adanya kebijakan 

peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

 

 Masih kurangnya sarana dan 

prasarana perkantoran yang 

memadai di lingkungan Setda 

Lingkungan kerja dengan 

kondisi yang kondusif 

 Kurang komitmennya SDM 

antar bagian- bagian terhadap 

pentingnya 

pengadministrasian keuangan 

 

Adanya kebijakan 

peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

 Seringkali terjadi perubahan 

sistem pengelolaan keuangan 

daerah 

Pengelolaan system 

informasi yang maksimal 

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 

1 a. Belum optimalnya 
manajemen pertanahan 
dan sistem informasi 

pertanahan di daerah; 
 

a. Koordinasi antar SKPD 
dalam penyelesaian 
program cukup efektif; 

b. Sarana dan prasarana 
perkantoran yang cukup 

memadai; 
c. SDM cukup mendukung; 
d. Data dan informasi yang 

mendukung. 
 

 b. Belum optimalnya fasilitasi 
dan pelayanan perijinan 
lokasi; 

 

 

 c. Belum optimalnya 

pengadaan tanah 
pembangunan untuk 

kepentingan umum; 
 

 

 d. Belum optimalnya tertib 

administrasi pertanahan 
dan perencanaan 

penggunaan tanah; 
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 e. Masih rendahnya 

pemahaman dan kesadaran 
hukum pertanahan dalam 
masyarakat serta zonasi 

penggunaan lahan. 
 

 

 f. Masih rendahnya 
pemahaman perangkat 
kecamatan dan kelurahan 

dalam penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan 

dan kelurahan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
 

 

 g. Belum optimalnya 
menejemen pelayanan 

administrasi terpadu 
kecamatan. 
 

 

 h. Masih kurangnya 
pemahaman petugas 

pengelola data 
pertanggungjawaban 
penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 
sesuai aturan perundangan 

yang berlaku; 
 

 

 i. Belum optimalnya 
manajemen kerjasama 
antar daerah di kawasan 

Kedungsapur, dan 
kerjasama dengan pihak 
ketiga ; 

 

 

 j. Belum optimalnya 

penegasan dan 
pemasangan pilar tanda 

batas wilayah kecamatan di 
Kabupaten Kendal; 
 

 

 k. Belum optimalnya 
perencanaan program 

kerjasama daerah sesuai 
potensi unggulan daerah 
dengan pihak ketiga ; 

 

 

 l. Belum optimalnya 

identifikasi tanda-tanda 
rupabumi. 
 

 

 m. Belum optimalnya 
pembinaan pemerintahan 

desa dalam peningkatan 
pelayanan publik ;  
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 n. Masih kurangnya kinerja 

aparat pemerintahan desa 
dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsinya ; 

 

 

 o. Belum optimalnya sarana 

dan prasarana kantor  
pemerintahan desa. 
 

 

BAGIAN HUMAS 

1 Keterbatasan penyediaan 

sarana pendukung pencitraan 

daerah dan jembatan 

komunikasi dua arah yang 

baik dan untuk masyarakat, 

 

Memiliki sarana dan 

prasarana media 

penyampaian informasi 

sebagai pendukung 

pencitraan daerah dan 

jembatan komunikasi dua 

arah yang baik dari dan 

untuk masyarakat, 

sehingga memungkinkan 

proses pengelolaan 

penyajian informasi lebih 

cepat dan akurat, 

diantaranya dengan 

Pemanfaatan media 

lembaga penyiaran publik 

Kabupaten Kendal 

mengacu pada peraturan 

daerah Kabupaten Kendal, 

penyajian informasi 

Pemerintah melalui 

berbagai media dalam 

berbagai kegiatan, antara 

lain: Penerbitan Majalah 

dan Tabloid Pemerintah 

Daerah, Rakor Bakohumas, 

Kanalisasi Aspirasi Publik, 

Penyelenggaraan Lembaga 

Penyiaran Publik, 

Pembinaan Pers dan 

Humas, dan beberapa 

kegiatan lainnya.  
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 Kualitas aparatur pemerintah 

dalam pengelolaan informasi 

belum memadai, khususnya 

teknis kehumasan. 

 

Peningkatan 

profesionalisme SDM 

dengan mengikuti seminar, 

bintek, pelatihan 

pendidikan di bidang teknis 

kehumasan sehingga 

pengelolaan informasi dapat 

memadai dan mumpuni 

sesuai dengan tupoksi 

kehumasan. 

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

 Masih  kurangnya  

penyertaan modal Pemerintah 

Daerah pada Badan Usaha 

Milik Daerah. 

 

1). Penataan kelembagaan  

Badan Usaha Milik Daerah 

di Kabupaten Kendal akan 

mengacu pada peraturan 

perundang-undangan. 

Diharapkan kedepan Badan 

Usaha Milik Daerah akan 

lebih efektif dan efisien 

untuk mengoptimalkan 

kinerja Badan Usaha Milik 

Daerah.  

2). Penyertaan   Modal  

Pemerintah  Daerah  untuk  

BUMD  kedepan akan lebih 

dioptimalkan, agar dapat 

meningkatkan laba dan 

kinerja BUMD serta 

meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

 Distribusi RASKIN yang masih 

belum tepat sasaran, karena 

alokasi RASKIN selalu dibagi 

rata kepada warga sehingga 

jumlah yang diterima 

(kilogram) tidak sesuai dengan 

ketentuan, penerima bukan 

berdasarkan data RTS-PM 

Distribusi  RASKIN  kepada  

Rumah Tangga Sasaran 

Penerima Manfaat (RTS-PM) 

akan memprioritaskan 

terwujudnya kondisi 

ketahanan pangan yang 

mantap, dengan 

pelaksanaan monitoring 
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sehingga kartu RASKIN belum 

digunakan sebagaimana 

mestinya.     

 

penyaluran/distribusi 

RASKIN serta evaluasi 

permasalahan-

permasalahan di 

lapangan.(untuk tahun 

2016, berdasarkan infomasi 

terakhir akan digantikan 

dalam bentuk voucher)  

 Masalah distribusi dan harga 

pupuk yang masih sering 

dipermainkan oleh penyalur 

pupuk, harga penjualan 

pupuk belum sesuai dengan 

Harga Eceran Tertinggi.  

 

Penggunaan  Dana  Bagi  

Hasil  Cukai Hasil 

Tembakau oleh SKPD 

pengguna  DBHCHT 

diarahkan untuk 

dialokasikan sesuai dengan  

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 

28/PMK.07/2016  

 

 Kurangnya optimalnya 

Koordinasi bidang ekonomi 

dengan SKPD terkait 

Mengoptimalkan koordinasi 

dengan SKPD terkait bidang 

Ekonomi  

 

BAGIAN ORGANISASI 

1 1). Belum terakomodasinya 

tupoksi pelayanan publik dan 

reformasi birokrasi, sehingga 

belum jelas unit organisasi 

yang bertanggung jawab atas 

kedua hal tersebut. 

1). Adanya instrumen 

evaluasi kelembagaan yang 

dapat dipakai untuk 

mengevaluasi SKPD yang 

ada di Kabupaten Kendal. 

2). Tim Analisis Jabatan 

yang solid dan kompeten 

serta memiliki kapabilitas 

yang memadai untuk 

melaksanakan tugas-tugas 

analisis jabatan dalam 

rangka mendukung 

kegiatan penataan 

kelembagaan perangkat 

daerah di Kabupaten 
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Kendal. 

3). Tersusunnya SPM 

dan SOP yang dapat 

menunjang peningkatan 

pelayanan kepada 

masyarakat oleh SKPD di 

Kabupaten Kendal. 

4). Adanya peraturan 

perundang-undangan yang 

dapat mendukung kegiatan 

pembinaan 

ketatalaksanaan. 

 

 2). Terbatasnya jumlah 

SDM yang memiliki 

kompetensi untuk 

melaksanakan tugas-tugas di 

Bagian Organisasi. 

5). Adanya penambahan 

SDM baru yang potensial 

untuk dikembangkan. 

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1 1. Dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesejahteraan 

sosial diupayakan sinergitas 

kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam 

penanganan kemiskinan dan 

keterpaduan dalam 

penentuan obyek sasaran 

masyarakat miskin yang 

ditangani.   

2. Demikian pula dalam 

bidang kesehatan perlu upaya 

peningkatan koordinasi dan 

komunikasi yang intens 

sehingga penanganan 

kesehatan tidak dilakukan 

hanya pada unit kerja 

tertentu.   

1) Pelaksanaan upaya 

pendampingan serta 

pembinaan Organisasi dan 

Kemasyarakatan. 

2) Pelaksanaan 

Pembinaan Kepemudaan.  

3) Mendorong 

peningkatan sarana 

prasarana keolahragaan 

untuk mendukung prestasi 

olahraga. 

4) Pemenuhan sarana 

prasarana peribadatan, 

pendidikan agama, dan 

peningkatan kualitas 

pendukung. 

5) Pelaksanaan 

Pembinaan dan 

pendampingan Bidang 
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3. Dalam bidang 

keagamaan upaya 

peningkatan fasilitas sarana 

dan kegiatan keagamaan lebih 

optimal. 

4. Serta dukungan 

masyarakat dalam pendanaan 

di bidang keolahragaan dan 

kepemudaan mudah-

mudahan akan lebih baik, 

untuk menghindari 

ketergantungan bantuan dari 

Pemerintah Daerah, 

keolahragaan dan 

kepemudaan diharapkan 

dapat mandiri, berswadana. 

Agama, Pendidikan, dan 

Budaya. 

6) Meningkatkan 

kualitas, kuantitas dan 

kinerja semua pihak yang 

terlibat dalam upaya 

penanganan bencana. 

7) Meningkatkan 

kualitas dan kuantitas 

penanganan penyandang 

masalah sosial. 

8) Melaksanakan sistem 

Koordinasi dan Pembinaan 

Bidang Kesehatan dan 

Sosial secara terpadu dan 

berkesinambungan. 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

1 - Banyaknya kegiatan 

pembangunan dan komponen 

yang terlibat di dalamnya 

sehingga perlu dilakukan 

upaya pemantauan dan 

pengendalian guna 

terwujudnya pembangunan 

yang tepat mutu, tepat waktu, 

tepat sasaran, tepat 

administrasi dan tepat 

keuangan. 

- Perlu pedoman dalam 

melaksanakan pembnagunan 

untuk keselarasan dalam 

proses kegiatan 

pembangunan. 

1. Peraturan Bupati 

Nomor 86 tahun 2008 

tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal yang 

didalamnya mewajibkan 

pengiriman laporan tepat 

waktu setiap bulan. 

2. Peraturan Bupati 

Nomor 54 tahun 2008 

tentang sistem informasi 

manajemen Kabupaten 

Kendal. 

3. Perkembangan 

teknologi informasi yang 

dapat digunakan dalam 

meningkatkan kinerja 

pengelolaan pemerintah. 

4. Secara prasarana 

komputer dan tersedianya 
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perangkat aplikasi program 

5. Adanya Perpres 

nomor 54 tahun 2010 yang 

mewajibkan pengadaan 

barang/jasa secara 

elektronik pada tahun 

2012. 

6. Tersedianya sarana 

prasarana layanan 

pengadaan secara 

elektronik. 

7. Tumbuhnya 

partisipasi masyarakat 

untuk terlibat dalam 

pembangunan. 

8. Adanya program-

program pemberdayaan 

masyarakat. 

 

2. TELAAH RPJMD KABUPATEN KENDAL 2016 – 2021 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 dengan memuat 

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

beserta indikator dan pagu indikatif untuk setiap kegiatannya sesuai tugas 

pokok dan fungsi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Selanjutnya Renstra Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal ini akan 

menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kendal setiap tahunnya. 
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3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS. 

1. Bagian Tata Pemerintahan 

Dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan umum, masih dijumpai beberapa isu-isu strategi yang 

menjadi hambatan dan tantangan yaitu : 

a. Bidang Pemerintahan Umum dan Pertanahan : 

1). Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi 

pertanahan di daerah; 

2). Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi; 

3). Belum optimalnya pengadaan tanah pembangunan untuk 

kepentingan umum; 

4). Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan 

perencanaan penggunaan tanah; 

5). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan 

dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan. 

6). Masih rendahnya pemahaman perangkat kecamatan dan 

kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 

kelurahan sesuai tugas dan fungsinya. 

7). Belum optimalnya menejemen pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan. 

b. Bidang Otonomi dan Kerjasama: 

1). Masih kurangnya pemahaman petugas pengelola data 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

aturan perundangan yang berlaku; 

2). Belum optimalnya manajemen kerjasama antar daerah di kawasan 

Kedungsapur, dan kerjasama dengan pihak ketiga ; 

3). Belum optimalnya penegasan dan pemasangan pilar tanda batas 

wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal; 

4). Belum optimalnya perencanaan program kerjasama daerah sesuai 

potensi unggulan daerah dengan pihak ketiga ; 

5). Belum optimalnya identifikasi tanda-tanda rupabumi. 

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa. 

1). Belum optimalnya pembinaan pemerintahan desa dalam 

peningkatan pelayanan publik ;  

2). Masih kurangnya kinerja aparat pemerintahan desa dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya ; 

3). Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor pemerintahan 

desa. 
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2. Bagian Hukum 

a. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan 

perundang-undangan hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya 

kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak 

meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan. 

Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh 

dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. 

b. Kurangnya sarana prasarana, sumber daya dan sumber dana yang 

memadai dalam peningkatan pengelolaan JDI Hukum yang bertumpu 

pada kemajuan TIK. 

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. 

 

3. Bagian Humas 

a. Pengelolaan informasi dari pemerintah untuk masyarakat ataupun 

sebaliknya belum berjalan dengan baik. 

b. Pengkajian informasi kepada publik belum optimal. 

c. Profesionalisme SDM kehumasan belum mengarah pada hasil yang 

diharapkan karena terbatasnya kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar 

pendidikan kehumasan dan pemenuhan sarana prasarana 

pendukung kegiatan kehumasan. 

 

4. Bagian Administrasi Pembangunan 

a. Potensi dan isu permasalahan masing-masing wilayah dan desa yang 

beragam, sehingga untuk pengembangan potensi dalam rangka 

peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu 

pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik 

permasalahan/potensi masyarakat setempat. 

b. Koordinasi yang belum optimal dalam sinkronisasi perencanaan 

maupun pelaksanaan program-program pembangunan. 

c. Mekanisme pelaporan hingga penanganan permasalahan pelaksanaan 

pembangunan daerah di lapangan masih belum terkelola secara baik. 

d. Sosialisasi pada masyarakat mengenai program-program 

pembangunan belum optimal, sehingga pemanfaatan dan 

pemeliharaan hasil pembangunan oleh masyarakat tidak maksimal. 

e. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan belum tergali dan 

dioptimalkan. 
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f. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan 

di lapangan belum optimal karena sumber daya manusia secara 

manajerial maupun teknis serta sarana dan prasarana masih 

terbatas. 

 

5. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

a. Sistem  distribusi  dan  penyediaan   kebutuhan  pokok  masyarakat  

yang   masih  sering terjadi kendala khususnya pada saat menjelang 

hari raya keagamaan. 

b.  Belum   optimalnya   pengelolaan   potensi    ekonomi    masyarakat    

khususnya  industri kecil dan menengah.  

c.  Belum  optimalnya   kinerja  Badan  Usaha  Milik  Daerah. 

d. Kurangnya penyertaan   modal   Pemerintah Daerah pada Badan 

Usaha Milik Daerah. 

e.  Masih minimnya pengelolaan pelabuhan dan kawasan ekonomi. 

f.  Belum mantapnya  kondisi  ketahanan pangan  masyarakat  

Kabupaten Kendal.  

g. Sistem distribusi dan harga  pupuk di  Kabupaten  Kendal  masih 

sering  mengalami  kendala di  lapangan.  

h. Belum  optimalnya  fungsi  koperasi  tani  yang dapat  mendukung 

tercukupinya sarana produksi pertanian dan sebagai wadah usaha 

bagi para petani. 

i. Belum sesuainya penggunaan dana DBHCHT  dengan PMK Nomor : 

84/PMK 07/2008 atau PMK Nomor : 20/PMK 07/ 2009. 

j. Masih besarnya jumlah penduduk miskin. 

 

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

a. Belum terwujudnya sinergitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten dalam penanganan 

kemiskinan dan keterpaduan dalam penentuan obyek sasaran 

masyarakat miskin yang ditangani. 

b. Fasilitas pemenuhan sarana dan kegiatan keagamaan juga belum 

optimal 

c. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan dukungan dana 

masih relatif kecil dalam bidang kepemudaan dan olahraga. 

d. Peran kesenian yang berwawasan kedaerahan belum optimal. 
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7. Bagian Organisasi 

a. Belum disesuaikannya kelembagaan (STOK) sesuai  Peraturan 

Perundangan  yang berkaitan dengan bidang kelembagaan  karena  

masih menunggu juklak teknis dan terbatasnya anggaran. 

b. Belum dapat dilaksanakannya penguatan institusional kelembagaan 

dengan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja, hal 

tersebut   karena sampai saat ini belum tersusun standar kompetensi 

jabatan struktural, syarat jabatan, peta jabatan yang dapat menjadi 

acuan dalam rangka  penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, 

kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan diklat PNS. 

c.  Belum dapat dicukupinya  tuntutan   peningkatan kualitas dan 

jaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas  

umum pemerintahan   serta untuk  pemberian perlindungan setiap 

warga  negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di 

dalam pelayanan publik karena kemampuan pendanaan.  

d. Belum maksimalnya implementasi akuntabilitas kinerja yang  

diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Instansi pemerintah yang secara rinci diatur dalam 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/Y/2003 tentang pedoman Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). dikarenakan 

keterbatasan sumber daya manusia. 

e. Belum disesuaikan penempatan dalam jabatan dengan standart 

kompetensi dan syarat jabatan. 

f. Belum adanya reward dan punishment untuk penegakan disiplin 

pegawai. 

 
8. Bagian Umum 

a. Terbatasnya sarana transportasi di lingkungan Setda, yaitu  hanya 

ada 18 unit kendaraan roda 4 (empat) untuk kendaraan pool.  

b. Berkurangnya kualitas performance karena faktor usia, sedangkan 

intensitas pemakaiannya tinggi. 

c. Belum dimilikinya dasar hukum bagi peminjaman  kendaraan pool, 

dan 3 (tiga) bus yang sering digunakan untuk kedinasan maupun 

kemasyarakatan sehingga dalam pengaturan peminjaman mengalami 

kendala. Intensitas pemakaiannya tinggi mengharuskan  sering 

dilaksanakan  servis, hal tersebut tentu saja menyerap biaya 

pemeliharan yang cukup tinggi pula. Di samping itu untuk 
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pengiriman air bersih kepada warga/masyarakat yang membutuhkan 

disediakan pula 4(empat) unit mobil tangki air. 

d. Tidak sebandingnya antara  faktor kebutuhan sarana dan prasarana   

dengan jumlah persediaan karena keterbatasan anggaran yang ada, 

sehingga hal ini menjadikan hasil kerja belum optimal meskipun 

sarana dan prasarana yang ada sudah dimanfaatkan secara 

maksimal. 

 
9. Bagian Administrasi Keuangan ; 

1. Jumlah SDM/Pegawai yang ada di bagian Administrasi Keuangan 

belum mencukupi. 

2.  Masih minimnya ilmu dan pengetahuan para pengelola keuangan di 

lingkungan Setda di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

3. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

A. VISI DAN MISI DAERAH YANG DILAKSANAKAN PADA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

Dalam rangka mendukung Visi – Misi Pemerintah Daerah, 

dan Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal, maka Sekretariat Daerah, melaksanakan 

Misi Pertama sebagai berikut : 

 

”Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, 

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN” 

  
 

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN KENDAL 

1. Tujuan. 

Dalam rangka melaksanakan Misi Pertama tersebut 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021 juga 

mengacu tujuan: ”Mewujudkan reformasi birokrasi” 

 

2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal 

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1). Meningkatnya akuntabiltas kinerja aparatur pemerintah  

2). Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

 

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

1. Strategi 

    Berdasarkan hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang ada, maka strategi yang ditetapkan guna 

memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan dimaksud 

adalah : 

1). Meningkatkan integritas institusi/Bagian-Bagian di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku; 
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2). Meningkatkan tingkat kesejahteraan, semangat kerja dan 

kualitas sumber daya aparatur yang ada dengan mengadakan 

pembinaan dan kursus peningkatan kualitas sumber daya 

manusia secara berkesinambungan; 

3). Meningkatkan sarana dan prasarana serta prosedur kerja yang 

ada melalui pembuatan sistem dan pedoman yang baku; 

4). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

 

2. Kebijakan 

             Untuk mewujudkan visi dan menjabarkan misi Daerah, 

serta dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul, maka 

kebijakan yang ditempuh : 

1). Penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan yang ada; 

2). Mengoptimalkan pelayanan bidang komunikasi, administrasi 

perkantoran dan keuangan; 

3). Meningkatkan peran dan fungsi kehumasan melalui  protokol, 

infokom dan pemberitaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kendal;  

4). Membangun sistem komunikasi dan informasi dalam rangka 

membuka kran informasi pembangunan di semua sektor; 

5). Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kehumasan 

pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan membentuk citra 

positif lembaga komunikasi pemerintah di mata publik. 

6).  Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana 

perkantoran dan kerumahtanggaan;  

7). Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pendayagunaan aparatur daerah; 

8). Meningkatkan kesejahteraan dan pemberian penghargaan; 

9). Mengoptimalkan pembentukan, pendokumentasian dan 

sosialisasi produk-produk hukum daerah; 

10). Mengoptimalkan konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan 

penyelesaian permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan 

tugas; 

11). Meningkatkan fungsi pusat jaringan dokumentasi  hukum 

dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional; 
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12). Mengoptimalkan koordinasi pembinaan perekonomian 

daerah; 

13). Mengoptimalkan koordinasi penanganan masalah sosial dan 

kemasyarakatan; 

14). Peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta 

kualitas kehidupan beragama; 

15). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

16). Meningkatkan penataan infrastruktur pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan; 

17). Meningkatkan pengelolaan sertifikasi tanah-tanah milik 

pemerintah daerah; 

18). Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa; 

19). Mengoptimalkan penyelenggaraan e-Government Kabupaten 

Kendal; 

20). Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian operasional 

kegiatan pembangunan daerah. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  

 

           Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka 

program, kegiatan, indikator kinerja  Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 

NO BAGIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR  

1 2 3 4 5 

1 Tata 
Pemerintahan 

Program Peningkatan 
penataan penguasaan, 
kepemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Penyuluhan pertanahan 
bagi SKPD, Kepala 
Desa dan Masyarakat 

Jumlah desa yang 
mendapat  penyuluhan.  
 

Pengadaan tanah milik 
pemerintah daerah. 

Jumlah bidang tanah 
 

Sertifikasi     tanah - 
tanah milik pemerintah 
daerah 

Jumlah bidang tanah 
yang disertifikatkan 

Penataan dan 
penyempurnaan 
kebijakan sistem dan 
prosedur pengawasan.  

 

Penataan administrasi 
kantor  kelurahan sudah 
sesuai tata naskah dan 
pengelolaan kearsipan 

Jumlah kelurahan 

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan 
pelimpahan sebagian 
wewenang Bupati 
Kendal kpd Camat dan 
Lurah 

Jumlah kecamatan dan 
kelurahan yang dimonitor 
dan dievaluasi 

Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

Jumlah dokumen LPPK 
 
 

Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah, 
Lap.Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, 
Laporan Informasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah dokumen LKPJ, 
LPPD, ILPPD 
 
 

Pendidikan dan 
pelatihan teknis bagi 
perangkat kecamatan 
dan kelurahan. 

Jumlah perangkat yang 
mendapatkan bintek 

Pembangunan 
Infrastruktur 
pemerintahan 
kelurahan 

Jumlah Kelurahan yang 
mendapat rehab. 

Pembakuan Nama 
Rupa Bumi Kabupaten 
Kendal. 

Jumlah Dokumen nama 
rupa bumi 

Kerjasama antar daerah; 
 

Kerjasama antar daerah 
di Kawasan 
Kedungsapur 

Jumlah Kesepakatan 
bersama dengan 
Kabupaten / kota 
dikawasan kedungsapur 

Pemasangan pilar 
batas daerah/ 
kecamatan 

Jumlah pilar batas 
kecamatan yang 
terpasang    

Pembuatan Rupa Bumi 
Kabupaten Kendal 
 

Jumlah Dokumen rupa 
bumi 
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1 2 3 4 5 

  Program pembinaan dan 
fasilitasi pengelolaan 
keuangan desa 

Pembinaan administrasi 
desa 

Jumlah desa yang 
mendapatkan pembinaan 
administrasi desa 

Penataan organisasi 
pemerintahan desa 

Jumlah rancangan 
peraturan daerah ttg 
pemerintahan desa 

Rapat koordinasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

Frekuensi rakor bidang 
pemerintahan desa 

Pengadaan bahan 
penunjang tertib 
administrasi desa. 

Jumlah buku administrasi 
desa 

  

Bantuan pembangunan 
Balai Desa baru hasil 
pemekaran desa 

Jumlah balai desa yang 
dibangun 

Pembentukan desa 
baru hasil pemekaran . 

Jumlah desa baru yang 
terbentuk 

Pembinaan dan 
fasilitasi penyusunan 
APBDes 

Jumlah SDM  desa yang 
mampu menyusun 
APBDes    

Pengendalian Alokasi 
Dana Desa 

Jumlah desa yang 
mampu mengelola ADD 

Sosialisasi Alokasi 
Dana Desa 

Prosentase desa dalam 
pemahaman dan 
pengelolaan keuangan 
desa 

Bintek Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Jumlah pengelola 
keuangan desa yang 
mendapat bintek 

Pembentukan BPD Jumlah BPD yang 
terbentuk 

Bintek Anggota BPD Jumlah Anggota BPD 
yang mendapat bintek 

Pengisian kekosongan 
jabatan kepala desa 

Jumlah kekosongan 
jabatan kepala desa 
yang terisi 

Pengisian jabatan 
perangkat desa 

Jumlah kekosongan 
jabatan perangkat desa 
yang terisi 

Pemberian tali asih 
mantan Kades dan 
Perangkat Desa 

Jumlah mantan Kades 
dan Perangkat Desa 
yang mendapat tali asih 

Pengendalian 
tambahan penghasilan 
tetap Kades dan 
Perangkat Desa 

Prosentase Kades dan 
Perangkat Desa yang 
mendapat tambahan 
penghasilan 

Pendidikan dan latihan 
Kades 

Jumlah Kepala Desa 
yang mendapatkan 
pelatihan 

Pendidikan dan latihan 
Perangkat Desa 

Jumlah Perangkat Desa 
yang mendapatkan 
pelatihan 
 

Inventarisasi dan 
validasi data tambahan 
penghasilan tetap 
kades dan perangkat 
desa 

Jumlah Kades dan 
perangkat desa yang 
terdata untuk 
mendapatkan tambahan 
penghasilannya  
 

Sosialisasi dan evaluasi 
penyusunan laporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
(LPPD) 
 

Jumlah desa yang dapat 
menyusun laporan 
(LPPD) 
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1 2 3 4 5 

3  Hukum 
 

Penataan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 

Legislasi Rancangan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Tersusunnya Raperda, 
LDL / BD Kab. Kendal 
serta terlaksananya sos. 
praraperda 

Kajian Peraturan 
Perundang-undangan 
Daerah terhadap 
Peraturan Perundang-
undangan yang baru, 
baik lebih tinggi dan 
keserasian antar 
Peraturan Perundang-
undangan Daerah 
 

Tersusunnya pengkajian, 
penelitian dan 
penyusunan terhadap 
Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati 
 

Fasilitasi Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
undangan 

Terlaksananya 
Sosialisasi Produk 
Hukum Daerah 
Kabupaten Kendal 

Koordinasi Kerjasama 
permasalahan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Terlaksananya 
penyuluhan hukum dan 
konsultasi hukum. 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 
Bidang Cukai 
 

Terlaksananya 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 
bidang cukai 

Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia 
(RANHAM) 

Terbentuknya Panitia 
Pelaksana RANHAM 
Kab. Kendal  

Publikasi Peraturan 
Perundang-undangan 
 
 

Terlaksananya 
pembinaan UPJ JDI 
hukum dengan baik, 
jumlah informasi dan 
warta Peraturan 
Perundang-undangan 
serta  Peraturan 
Perundang-undangan 
baru yang mengikuti 
perkembangan keadaan 

Penyusunan dan 
Penggandaan buku 
himpunan Perda dan 
Perbup 

Tersusunnya buku 
himpunan Perda dan 
Perbup 

   Lomba KADARKUM 
dan Pembinaan 
KADARKUM 

Terlaksanakannya 
Lomba KADARKUM 

   Pemberian Bantuan 
Hukum 

Terlaksanakannya 
Pemberian Bantuan 
Hukum dan Pemberian 
Jasa Konsultansi 

4 Humas Kehumasan Penunjang Kegiatan 
Protokol 

Prosentase fasilitasi 
pelaksanaan tugas-tugas 
layanan keprotokolan  
 

Peningkatan Sarana 
Keprotokolan 

Prosentase Pelaksanaan 
acara pimpinan daerah 
berjalan lancar 
 

Penyelenggaraan 
Upacara    Pengibaran 
Bendera. 

Prosentase Penerimaan 
informasi/kebijakan 
melalui upacara    
Pengibaran bendera 

Pembinaan Bakohumas 
Kab.Kendal  

Prosentase Diseminasi 
informasi 

Penyusunan Buku 
Naskah Sambutan 
Bupati Kendal 

Prosentase diseminasi 
kebijakan pemerintah 
melalui sambutan Bupati 
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1 2 3 4 5 

   SMS Center  Prosentase 
Tertampungnya aspirasi 
masyarakat yang 
ditujukan kepada Pemda 
Kendal melalui SMS 

Fasilitasi Lembaga 
Komunikasi Masyarakat 

Prosentase Komunikasi 
antara pemerintah 
dengan kelompok 
masyarakat 

Pembinaan Pers dan 
Humas 

Prosentase 
Terkomunikasinya 
kegiatan pembangunan 
di media massa 

Pengembangan TV dan 
Film 

Prosentase 
terlaksananya kegiatan 
informasi pemerintah 
kepada masyarakat 

Penerbitan Majalah dan 
Tabloid Pemerintah 
Daerah 

Prosentase 
Terdistribusikannya 
buletin Giat Beribadat 

Pengembangan Radio 
Swara Kendal 

Prosentase Pelayanan 
informasi pemerintahan 
dan Pembangunan 
kepada masyarakat 

Pendayagunaan Media 
Pers. 

Jumlah Diseminasi 
informasi pada publik 

Penyelenggaraan 
Jumpa Pers 

Prosentase sosialisasi 
program dan kebijakan 
publik pemerintah 
Kab.Kendal melalui 
Media Massa 

Operasional Penunjang 
Pencari iklan 

Prosentase capaian 
target pendapatan 
melalui iklan radio  

Penyelenggaraan 
Lembaga penyiaran 
publik 
 

Prosentase 
kelangsungan kegiatan 
LPPL sesuai  peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

Orientasi Petugas 
Keprotokolan SKPD 

Prosentase 
Terbentuknya petugas 
keprotokolan yang 
berkualitas 

Pers Tour Prosentase capaian 
masukan dan informasi 

Peningkatan 
Pemahaman dan  
Komunikasi masyarakat 
dibidang  cukai dgn 
Sosialisasi ketentuan      
cukai dgn Sosialisasi 
ketentuan  

Prosentase fasilitasi 
pemahaman masyarakat 
tentang  
Cukai tembakau 

Cetak Foto Bupati dan 
Wakil Bupati 

Prosentase Pengenalan 
terhadap sosok Bupati 
dan wakila Bupati 
 

5 Administrasi 
Pembangunan 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
 

 

Pengendalian Kegiatan 
Pembangunan di 
Kabupaten Kendal 

Jumlah laporan POK 
SKPD kegiatan SKPD 
Kabupaten Kendal   
 

Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pembangunan 
Kabupaten Kendal  
 
 
 

Jumlah hasil proyek/ 
kegiatan APBD yang 
terselesaikan 
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1 2 3 4 5 

   Pendampingan 
pelaksanaan 
pengadaan barang & 
jasa 

Jumlah laporan 
monitoring proses 
pengadaan barang dan 
jasa pada SKPD 

Pelaksanaan Survey 
Aspirasi Masyarakat 
Kab Kendal 

Jumlah aspirasi 
masyarakat  

   Pendampingan Kegiatan 
LPSE 

Jumlah paket lelang 

Fasilitasi Persiapan E-
Procurement 

Jumlah sarana dan SDM 

Pengadaan aspal, paving 
dan semen untuk desa 
kelurahan Kabupaten 
Kendal 

masyarakat 

Peningkatan 
Pengendalian Hasil 
Pembangunan 

Jumlah kegiatan 
pembangunan 

Gelar Hasil-hasil 
Pembangunan di 
Kabupaten Kendal 

masyarakat 

Sosialisasi Pelaksanaan 
SIMPOK Kabupaten 
Kendal 

Jumlah SKPD 

6 Perekonomian 
Dan Sumber Daya 
Alam 

Program  Pengemba-
ngan  Perekonomian 
Daerah.  

Monitoring evaluasi dan 
pengendalian distribusi 
pupuk di Kabupaten 
Kendal 

Jumlah lokasi Monev 

Penyelenggaraan  
Pentas Seni dan 
Promosi Pembangunan 
Kabupaten Kendal 

Jumlah  peserta yang 
mengikuti pentas seni 

Penunjang 
Penyelenggaraan 
Pentas Seni Kabupaten 
Kendal di TMII Jakarta 

Jumlah produk unggulan 
yang dipamerkan 

Penunjang  Kegiatan  
DEKRANASDA  
Kabupaten Kendal 

Jumlah pengurus yang 
mengikuti rapat 
koordinasi 

 RAKORBID  EKUINDA   Jumlah peserta Rakor 

 Pendampingan   penya-
luran   Program   Beras   
Miskin Kab.  Kendal 

Jumlah rumah tangga 
miskin yang mendapat 
bantuan Raskin. 

 
 

Penunjang kegiatan Idul 
Fitri dan Natal. 

Jumlah  penerima  paket 
sembako 

Pengembangan  pela-
yanan  PDAM. 

Prosentase jumlah 
pelanggan 

 
 

Pengembangan  Kantor 
PDAM   

Jumlah perbaikan ruang 
pelayanan 

Pembuatan  sumur  
dalam  PDAM 

Jumlah sumur yang 
dibuat 

Pengkajian  peluang 
peluang investasi 
Kabupaten Kendal 

Jumlah dokumen kajian 

Pengkajian pembentu-
kan Kawasan Ekonomi 
Khusus 

Jumlah dokumen kajian  

Program  Peningkatan  
dan  pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 
 

Peningkatan  manaje-
men  investasi  daerah 
(Pelatihan Manajemen 
Perbankan) 

Jumlah peserta bintek 
aparatur pelayanan 
investasi 

Peningkatan  manaje-
men  investasi  daerah 
(Pelatihan  manajemen  
pegawai  PDAU) 

Jumlah peserta bintek 
aparatur pelayanan 
investasi 
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1 2 3 4 5 

   Penyertaan modal BPR 
BKK  
 

Prosentase kenaikan 
laba 

   Penyertaan Modal BPR 
Kendali Artha  
 

Prosentase kenaikan 
laba 

 
 

 
 
 

 Penyertaan modal PD. 
Farmasi 
 

Prosentase kenaikan 
laba 

Penyertaan modal 
PDAU  
 

Prosentase kenaikan 
laba 

Program  Dana  Bagi 
Hasil Cukai Hasil 
Tembakau. 

Pengkajian peluang 
peluang investasi 
Kabupaten Kendal 

Jumlah dokumen kajian 

Pengkajian 
pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus 

Jumlah dokumen kajian  

Penanganan Pengelo-
laan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau 
Kabupaten Kendal 
 

Jumlah SKPD  yang 
mengelola DBHCHT 
 

 Peningkatan Kemam-
puan Pengelola  Peneri-
ma Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT) Kab.Kendal  

Jumlah SKPD yang 
mengelola DBHCHT  dan 
PPL.  

 Partisipasi pada Pame-
ran  Pertanian Tingkat 
Nasional.   
 

Jumlah hasil pertanian 
yang dipamerkan 

 Partisipasi pada Pame-
ran  Pertanian Tingkat 
Provinsi Jateng.  
 

Jumlah hasil pertanian 
yang dipamerkan 

 Partisipasi  pada 
Pameran  Kabupaten 
Expo.  
 

Jumlah produk unggulan 
yang dipamerkan.  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesejahteraan 
Rakyat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program kelembagaan 
pemberdayaan 
kelembagaan sosial 
 

Buka Puasa Bersama 
Ulama, Anak Panti 
Asuhan dan Abang 
Becak, Ojek serta Kusir 
Dokar 

Jumlah ulama, anak 
panti asuhan dan abang 
becak yang mengikuti 
buka bersama 

 Bantuan Kesejahteraan 
Guru TPQ, Madin dan 
P3N 

Jumlah guru TPQ, Madin 
dan P3N yang mendapat 
bantuan transport 

 Bantuan 
Kemasyarakatan 
 
 

Prosentase bantuan 
kemasyarakatan yang 
disalurkan 

 Bantuan Peningkatan 
Gizi & Kesehatan Anak 
Panti Asuhan 
 

Prosentase peningkatan 
gizi dan kesehatan anak 
panti asuhan 

 Penyediaan Dana Guna 
Menghadapi Bencana 
 
 
 

Jumlah dana yang 
tersalurkan dalam 
tanggap darurat 
penanggulangan 
bencana 
 



89 

 

 89 

1 2 3 4 5 

   Bantuan Pemancangan 
Bambu Runcing 
Berbendera Merah 
Putih diatas Pusara 
Pejuang ’45 Kab. 
Kendal 

Prosentase pembenahan 
dan pemancangan 
bambu runcing di TMP 

Program pelayanan  dan 
rehabilitasi 
kesejahteraan sosial 
 

Bantuan Kepada 
Penyandang Masalah 
Sosial 

Prosentase penyandang 
masalah yang terbantu / 
tertangani 

Program Pendidikan non 
formal 
 
 
 
 

Penataran BP-4 se-
Kabupaten Kendal 
 
 

Prosentase peserta 
penataran BP4 
 
    

 
 
 
 
 

MTQ Pelajar/ Umum/ 
STQ dan FASI 
 

Prosentase peserta 
MTQ/STQ dan Fasi 

Program kelembagaan 
pembedayaan 
kelembagaan social 
 

Bantuan Penunjang 
Pendidikan Anak Asuh / 
Bantuan GN-OTA 

Jumlah anak asuh 

Program pengembangan 
wawasan kebangsaan 
 

Peningkatan Peran 
Umat Beragama dalam 
Pembangun 

Prosentase peran umat 
beragama dalam 
pemahaman keagamaan  
bagi masyarakat yang 
ditandai dengan 
ketenangan beribadat 

 Bantuan Pelayanan Haji 
Kab. Kendal 

Jumlah jemaah haji kab. 
Kendal 

 Bantuan Kegiatan 
Yasinan dan Tahlil 
 

Prosentase pelaksanaan 
keg. Yasin dan Tahlil 

Program kemitraan 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 
 

Bantuan Sarpras 
Pendidikan Keagamaan 

Prosentase sapras 
pendidikan keagamaan 
yang dibantu 

 Bantuan Sarana 
Keagamaan 
 
 

Prosentase sarana 
keagamaan yang dibantu 

 Bantuan Keagamaan Jumlah sarana fisik 
tempat ibadah yang 
dibantu 

 Porseni MI 
 

Jumlah peserta Porseni 
MI 

 Bantuan Kegiatan 
Keagamaan 
  
 
  
 
 

Prosentase kegiatan 
keagamaan yang dibantu 

 Bantuan Perpustakaan 
Masjid 
 

Jumlah perpustakaan 
masjid yang dibantu 
 
 
 
 

 Bantuan Kitab suci Al 
Qur'an 
 

Jumlah Kitab Suci 
Alquran yang disalurkan 
 

Program pengelolaan 
Budaya 

Pementasan Duta Seni 
di TMII 
 
 

Prosentase pementasan 
duta seni di TMII 
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1 2 3 4 5 

  Program pencegahan 
dan penanggulangan 
penyakit menular 
 

Bantuan 
Pemberdayaan Komisi 
Penangulangan Aids 
Daerah (KPAD) Kab. 
Kendal. 

Jumlah dana kegiatan 
Penanggulangan AIDS di 
Kab. Kendal 
 
 

Program peningkatan 
peran serta kepemudaan 
 
 
 

Kegiatan Peringatan 
Hari Besar/ Nasional 
 
 

Prosentase peringatan 
hari besar / nasional 
 
 

   
 

Bantuan Kepada 
Organisasi Profesi 

Jumlah organisasi 
profesi yang  dibantu 

Program pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 
 

Bantuan kegiatan 
kepemudaan 

Jumlah kegiatan 
kepemudaan yang 
dibantu 

Program peningkatan 
upaya penumbuhan 
kewirausahaan dan  
kecakapan hidup 
pemuda 

Pembinaan Generasi 
Muda 

Prosentase pembinaan 
generasi muda 

Program peningkatan 
peran serta kepemudaan 

Bantuan DPD KNPI 
Kab. Kendal 

Jumlah dana kegiatan 
DPD KNPI 

Program pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 

Bantuan KONI  &  
PERSIK 

Jumlah dana kegiatan 
KONI dan PERSIK 

Program Pengembangan 
Kebijakan dan 
Manajemen Olahraga 

Monitoring dan evaluasi 
Kegiatan Kepemudaan 
dan Olahraga 

Prosentase kegiatan 
monev kepemudaan dan 
OR 

8 Organisasi Penataan Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 

Penyusunan Profil 
Organisasi Perangkat 
Daerah 
 

Jumlah buku Profil 
Organisasi Perangkat 
Daerah 

Penyusunan instrument 
evaluasi Organisasi 
Perangkat Daerah 
 

Jumlah buku instrument 
Evaluasi Organisasi 
Perangkat Daerah 

Evaluasi Kelembagaan 
dan Penataan SOTK 
 

Jumlah perda penataan 
SOTK 

Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan 
 

Jumlah buku standar 
kompetensi jabatan 

Penyusunan Syarat 
Jabatan 

Jumlah buku syarat 
jabatan 

Diklat Analisis Jabatan 
 

Jumlah peserta diklat 
anjab 

Analisis Beban Kerja 
Perangkat Daerah 
 

Jumlah buku analisis 
beban kerja 

Penyusunan LAKIP 
Kabupaten Kendal 

Jumlah tersusunnya 
pertanggungjawaban 
kinerja yang legilimate 

Penyusunan Penetapan 
Kinerja 
 

Jumlah penetapan 
kinerja dan RKT 
Kabupaten Kendal yang 
tersusun 

   Penyusunan IKM pem-
beri pelayanan umum 

Jumlah buku indek 
kepuasan masyarakat 

   Penyusunan Instrumen 
Pelayanan Publik 

Jumlah buku instrumen 
pelayanan pulik 

   Bintek Penyusunan 
Standar Pelayanan 
Publik 

Jumlah kegiatan bintek 
standar pelayanan publik 
terlaksana 

   Penyusunan Pedoman 
Standar Pelayanan 
Publik 

Jumlah buku pedoman 
standar pelayanan publik 
yang tersusun 
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   Penyusunan Perda 
Pelayanan Publik 

Jumlah Perda pelayanan 
publik yang tersusun 

Pembinaan Dan Evaluasi 
Pelayanan Publik 

Jumlah buku hasil evaluasi 
pelayanan publik dan 
penilaian CPP 

   Sertifikasi ISO Unit 
Pelayanan Publik 
 

Jumlah unit pelayanan 
publik memperoleh 
sertifikat ISO 

Penyusunan Pedoman 
Budaya Kerja 

Jumlah buku pedoman 
Budaya Kerja 

Evaluasi Pelaksanaan 
Budaya Kerja 

Jumlahbuku hasil evaluasi 
pelaksanaan budaya kerja 

Penyusunan SPM Jumlah SPM yg tersusun 

Evaluasi SOP Jumlah Perbaikan SOP 

Bintek Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas 

Jumlah perserta Bintek 
Akuntabilitas  

Penyusunan Buku Daftar 
Nama & Alamat Pejabat 
Struktural 

Jumlah buku yang 
tersusun 

Penyusunan Perda 
Pelayanan Publik 

Jumlah buku Perda yang 
tersusun 

Penyusunan Logo 
Daerah Kab. Kendal 

Persentase terbentuknya 
logo Pemerintah Daerah 
yang sesuai dg aspirasi 
masyarakat 

Sosialisasi Logo Persentase 
tersosialisasinya logo Kab. 
Kendal yang terbentuk 

Penyusunan Himne Kab. 
Kendal 

Persentase terbentuknya 
Himne Pemda yang sesuai 
aspirasi 

Penyusunan Pedoman 
Pakaian Dinas 

Jumlah buku pedoman 
pakaian dinas yang tersusun 

Penyusunan Pedoman 
Tata Naskah Dinas 

Jumlah buku pedoman tata 
naskah dinas yang tersusun 

Sosialisasi Pedoman 
Tata Naskah Dinas 

Jumlah kegiatan sosialisasi 
pedoman tata naskah dinas 

Pembinaan Tata Naskah 
Dinas 

Jumlah kegiatan pembi-
naan tata naskah dinas 

Pelaksanaan 
FORKOMPANDA 

Jumlah SKPD yang 
mengikuti Forkompanda 

Pengelolaan administrasi 
kepegawaian 

Jumlah pegawai yang 
terlayani admnistrasi 
kepegawaiannya 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 
 

Prosentase penurunan 
pelanggaran kedisiplinan 
pegawai 

Peningkatan Pember-
dayaan Aparatur Daerah 

Jumlah Pegawai yang 
mengikuti diklat 

Evaluasi Pengawasan 
Melekat 

Prosentase berkurangnya 
tindak penyalahgunaan 
dan penyelewengan 
wewenang. 

Sosialisasi Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah SKPD yang 
memahami Reformasi 
Birokrasi 

9 Umum Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Persentase tersedianya 
prasarana surat 
menyurat 

   Penyediaan jasa 
komunikasi sumber 
daya air dan listrik 

Persentase tersedianya 
biaya  komunikasi, air 
dan listrik 

 
 
 

  Penyediaan jasa 
pemeliharaan 
kesehatan PNS 
 

Persentase pelayanan 
kesehatan KDH/WKDH 
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   Penyediaan alat tulis 
kantor 

Persentase tersedianya 
alat tulis kantor  

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Persentase tersedianya 
kebutuhan cetakan 

Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Persentase bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan  

Penyediaan makanan 
dan minuman 

Persentase persediaan 
makanan dan minuman 
untuk kegiatan 
kedinasan 

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam 
daerah dan keluar 
daerah  

Persentase kegiatan 
perjalanan dinas dalam 
dan luar daerah  

Penyediaan jasa 
pemeliharaan 
kesehatan Bupati dan 
Wakil Bupati 

Persentase jasa 
pemeliharaan kesehatan 
Bupati dan Wakil Bupati 

  

  Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase perbaikan 
rumah dinas dan alat 
listrik KDH/WKDH 

Pengadaan Aset 
peralatan dan mesin 

Persentase pengadaan  
Aset peralatan dan 
mesin perkantoran 

Pengadaan Aset 
Gedung dan Bangunan 

Persentase pengadaan 
Aset Gedung dan 
Bangunan 

Pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
dan mesin 

Persentase kendaraan 
dinas yang terpelihara 
selama 1 tahun 

Pemeliharaan 
rutin/berkala Gedung 
dan Bangunan  
 

Persentase 
terpeliharanya Gedung 
dan Bangunan kantor  

Pemeliharaan 
rutin/berkala Aset tetap 
lainnya 

Persentase servis alat 
rumah tangga rumah 
dinas 

Program Peningkatan 
Displin Aparatur 

 Pengadaan pakaian 
dinas beserta 
perlengkapannya  

Persentase kebutuhan 
pakaian dinas pegawai di 
lingkungan Setda 

  Program Peningkatan 
Pelayanan dan Kinerja 
Aparatur Pemerintah 

Peningkatan kinerja 
pengelolaan Arsip 

Persentase 
meningkatnya tertib 
administrasi kearsipan 

Penunjang penarikan 
retribusi daerah 

Persentase 
meningkatnya target 
Pendapatan yang 
ditetapkan 

Penunjang Operasional 
kegiatan Pemerintahan 

Persentase tercapainya 
kelancaran kegiatan 
operasional perkantoran  

Program Penataan 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 

Pelaksanaan 
Kesekretariatan 

Persentase 
meningkatnya 
kelancaran pelaksanaan 
kegiatan kesekretariatan  

12 Administrasi 
Keuangan  

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
 

Penyusunan laporan 
keuangan Setda 

Meningkatnya tertib 
administrasi keuangan  
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  Program peningkatan 
pelayanan dan kinerja 
aparatur pemerintah 

Peningkatan kinerja dan 
pelayanan aparatur 

Meningkatkan 
kesejahteraan PNS  

   Penunjang pelaksanaan 
pekerjaan perkantoran 

Terlaksananya kegiatan 
administrasi keuangan 

  Program peningkatan 
dan pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

Penyusunan dan 
penilitian RKA / DPA 
Setda 

Tersedianya RKA / DPA 
Setda 

   Peningkatan SDM 
bidang keuangan utk 
pembinaan bendahara 

Meningkatnya kinerja 
para bendahara 
pembantu di Setda 

   Penataan dokumen 
keuangan Setda 

Tertatanya dokumen 
keuangan  

   Bimbingan teknis 
pengelolaan keuangan 
daerah 

Meningkatnya kinerja 
para bendahara 
pembantu di Setda 

   Monitoring dan evaluasi 
pengelolaan  keuangan 
Setda 

Meningkatnya mutu 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan keuangan 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

 

           Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah digunakan untuk 

mengukur kinerja atau keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator kinerja 

dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran prestasi 

dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. Indikator kinerja diharapkan 

dapat memberi gambaran capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2016 – 2021. Adapun 

indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 

2021 adalah sebagaimana terlampir. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

               Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang  sangat 

penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program dan 

kegiatan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan serta untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah guna 

mewujudkan visi daerah yang ditetapkan. 

             Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal yang sangat 

mendasar dari keberhasilan setiap program dan kegiatan yang 

direncanakan adalah terletak pada bagaimana semua hal yang telah 

direncanakan tersebut dilaksanakan  secara konsisten oleh masing-

masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Berkaitan dengan hal 

tersebut dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah ini 

masing-masing Bagian berupaya semaksimal mungkin melaksanakan 

secara konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

              Secara teknis program dan kegiatan dari Renstra Sekretariat 

Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam program kerja masing-

masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 

 

  
 Kendal,      12 April  2018 

  
 SEKRETARIS   DAERAH 

KABUPATEN KENDAL 
 
 

 
 

MOH. TOHA, ST.M.Si 

Pembina Utama Muda  
  NIP:19620204 198802 1 002 


