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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 

proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap 

rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat 

daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan 

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang 

disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah 

disusun dengan tahapan:  

a. persiapan penyusunan;  

b. penyusunan rancangan awal;  

c. penyusunan rancangan;  

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 

e. perumusan rancangan akhir; dan  

f. penetapan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 

2017 - 2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari 



ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala 

daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota 

Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang 

berakhir tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang ditindaklanjuti dengan 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Tahun 2023 - 2026 oleh 

seluruh OPD di Kota Yogyakarta.  

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. 

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, 

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat 

Daerah. 

Mengingat peran dan fungsi Renstra Perangkat Daerah sangat penting bagi 

Kemantren Gondokusuman dan masyarakat, maka penyusunan Rancangan Awal 

Renstra Kemantren Gondokusuman dilakukan secara integratif dan komprehensif yang 

menyeluruh dan berkesinambungan. Rancangan Awal Renstra Kemantren 

Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 berisi tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren 

Gondokusuman disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki fungsi sebagai:  

a. Alat dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik 

yang sedang maupun yang akan datang;  

b. Digunakan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;  

c. Sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil 

yang akan dicapai;  

d. Sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;  

e. Menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta 

mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber 

daya. 

Dalam proses penyusunan Renstra tentu memperhatikan semua aspek 

perencanaan pembangunan. Rancangan Awal Renstra Kemantren Gondokusuman Kota 

Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 dimana dalam proses penyusunannya 

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan 

melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap 

komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kemantren 

Gondokusuman. Sejajar dengan itu, muatan Rancangan awal Renstra Kemantren 

Gondokusuman juga memperhatikan pula hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah 



RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu matriks rencana program 

dan kegiatan pembangunan 2023 - 2026 yang diuraikan dalam dokumen perencanaan 

ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam 

Renja (rencana kerja) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta selama satu tahun 

anggaran. 

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Gondokusuman Kota 

Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen 

perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :  

1. Rancangan Awal Renstra Tahun 2023 - 2026 ini berpedoman pada hasil evaluasi 

capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017 - 2022 dan merupakan 

pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota 

Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas 

keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam 

Rancangan awal Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023 

- 2026 ;  

2. Rancangan Awal Renstra Tahun 2023 - 2026 ini memperhatikan arahan kebijakan 

dan program pembangunan yang ada pada RPJMD Provinsi atau Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2023 - 2026;  

3. Rancangan Awal Renstra Tahun 2023 - 2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selama kurun waktu 

perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah ;  

4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk 

setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) ; Berkaitan dengan 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban, Rancangan awal Renstra ini merupakan langkah 

awal untuk melaksanakan program kegiatan Kemantren Gondokusuman sekaligus 

langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 

melakukan penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis ( Renstra) tahun 2023 

- 2026. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan 

Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);  

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan; 

dan 

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud 

sebagai berikut: 

a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Kemantren Gondokusuman Kota 

Yogyakarta;  

b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Kemantren 

Gondokusuman;  



c. Menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;  

d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, 

dan transparan guna memberikan pelayanan prima.  

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 

adalah sebagai berikut:  

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan selama kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mendukung 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026; 

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren 

Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian 

dan evaluasi kinerja perangkat daerah;  

c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kemantren Gondokusuman Kota 

Yogyakarta dalam menyusun Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun 

waktu tahun 2023 - 2026.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kemantren Gondokusuman Kota 

Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

  1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi 

Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra 

Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah 

 



1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, 

serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah 

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan 

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu 

diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil 

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini 

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui 

Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam 

Tabel 4.1.  

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yaitu dari Tabel 5.1 



BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam 

Tabel 6.1  

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 

masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 

BAB VIII   Penutup   

 

 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Kemantren dalam kedudukan dan fungsinya memiliki posisi yang sangat penting 

karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan 

potensi, untuk itu perlu mewujudkan Kemantren yang berwibawa dan mampu memberikan 

pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. 

Kemantren Gondokusuman berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang 

profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan 

proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan 

dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan 

Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat, tokoh 

masyarakat, kalangan akademisi, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses 

perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. 

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Secara spesifik tugas dan fungsi Kemantren telah diatur dalam Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kemantren 

Gondokusuman dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan 

pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan 

penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Kemantren Gondokusuman menyelenggarakan fungsi antara lain:  

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, 

ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan 

urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren; 

b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren; 

c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren; 

d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren; 

e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat 

Kemantren; 

f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di 

tingkat Kemantren; 



g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di 

tingkat Kemantren; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren; 

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai 

kewenangan Kemantren; 

j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah di tingkat Kemantren; 

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

Kelurahan; 

l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh 

Walikota; 

m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren; 

n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren; 

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok 

jabatan fungsional pada Kemantren; 

p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 

Kemantren; 

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan 

Kemantren; 

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan 

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

Kemantren. 

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Yogyakarta. 

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Mantri Pamong Praja; 

b. Sekretariat terdiri dari :  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 



c. Jawatan Praja;  

d. Jawatan Kemakmuran;  

e. Jawatan Umum;  

f. Jawatan Sosial; 

g. Jawatan Keamanan; dan   

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren 

 

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan 

Kemantren; 

b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren; 

c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan 

jawatan; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan 

kepegawaian Kemantren; 



e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan 

aset Kemantren; 

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan 

pelaporan Kemantren; 

g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren; 

h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; 

i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren; 

j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian 

internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan pada Sekretariat Kemantren; 

k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada 

Sekretariat Kemantren; 

l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem 

pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan 

budaya pemerintahan Kemantren; 

m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren; 

o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan 

penyusunan laporan Kemantren; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi 

penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan 

kepegawaian; 

c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren; 

d. pengelolaan aset Kemantren; 

e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren; 

f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren; 

g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren; 



h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Kemantren; 

i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; 

j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren; 

k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren; 

l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan; 

m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan,perencanaan, evaluasi, 

dan pelaporan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan 

Evaluasi dan Pelaporan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, 

perencanaan,evaluasi, dan pelaporan; 

c. penatausahaan keuangan Kemantren; 

d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren; 

e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren; 

f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren; 

g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren; 

h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi 

Kemantren; 

i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan Kemantren; 



j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya 

pemerintahan Kemantren; 

k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal 

pemerintah pada Kemantren; 

l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren; 

m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan; 

o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada 

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; 

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian 

Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; 

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

b. Jawatan Praja 

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di 

tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata 

ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Praja mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja; 

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan 

pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

d. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan 

pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 

bidang pemerintahan umum; 

f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan; 

g. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil 

Kelurahan; 

h. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun 

warga; 



i. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan 

Kemantren; 

j. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren; 

k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di 

bidang pemerintahan umum; 

l. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren; 

m. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan 

atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan; 

a. m.pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja; 

o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan 

Praja; 

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja; 

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Jawatan Praja; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

c. Jawatan Keamanan 

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan; 

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan 

kewenangan; 

d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang 

inventaris kantor Kemantren; 

e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di 

masyarakat; 



f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 

bidang keamanan dan ketertiban; 

g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren; 

h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan 

penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban 

umum; 

i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan 

atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman 

dan ketertiban; 

j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan 

masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan 

perundangundangan lainnya; 

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi 

kewenangan Kemantren; 

l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 

m. pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah Kemantren; 

n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan 

instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan 

ketertiban umum di wilayah Kemantren; 

p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang 

bertugas di Kemantren; 

q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan; 

s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan 

Keamanan; 

t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan 

Keamanan; 

u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Jawatan Keamanan; dan 

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 



d. Jawatan Kemakmuran 

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang 

perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; 

b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan 

pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah 

rencana pembangunan; 

c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 

bidang perekonomian dan pembangunan; 

e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di 

wilayah Kemantren; 

f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang 

kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren; 

g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren; 

i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan 

teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, 

dan perkebunan spesifik lokasi; 

j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren; 

k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan 

prasarana umum di wilayah Kemantren; 

l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan 

kewilayahan terintegrasi; 

m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren; 

n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di 

bidang perekonomian dan pembangunan; 

o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau 

corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan 

pembangunan; 



p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran; 

r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan 

Kemakmuran; 

s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan 

Kemakmuran; 

t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Jawatan Kemakmuran; dan 

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

e. Jawatan Sosial  

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan 

masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Sosial mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial; 

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh Kelurahan; 

d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat; 

f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan; 

g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan 

pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di 

wilayah Kemantren; 

h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 

bidang kesejahteraan masyarakat; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat; 



k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah 

Kemantren; 

l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di 

bidang kesejahteraan masyarakat; 

m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau 

corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat; 

n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren; 

o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial; 

q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan 

Sosial; 

r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial; 

s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; 

dan 

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

f. Jawatan Umum 

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum 

di tingkat Kemantren. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan 

Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum; 

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan 

Kemantren; 

d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan 

bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren; 

e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di 

bidang pelayanan umum; 

f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum; 

g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan; 



h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan; 

i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian; 

g. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat; 

h. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di 

bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan; 

i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan 

atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan 

umum; 

j. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum; 

l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan 

Umum; 

m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum; 

n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan 

Jawatan Umum; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

g.  Kelurahan 

Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri 

Pamong Praja. Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Susunan organisasi Kelurahan, terdiri 

atas: 

a. Lurah; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 

d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan 

f. Kelompok jabatan fungsional. 

Kelurahan mempunyai tugas membantu Kemantren dalam mengoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan, 

informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat pada tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi membantu Kemantren dalam melaksanakan: 



a. penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban 

umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan; 

b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban 

umum pada tingkat Kelurahan; 

c. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan pada tingkat 

Kelurahan; 

d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat 

Kelurahan; 

e. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan 

masyarakat pada tingkat Kelurahan; 

f. pengoordinasian upaya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat; 

g. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di tingkat Kelurahan; 

h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai 

dengan kewenangan Kelurahan; 

i. pelaksanaan sebagian kewenangan Mantri Pamong Praja yang dilimpahkan 

kepada Lurah; 

j. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat 

Kelurahan; 

k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kelurahan; 

l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi 

kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan; 

m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan 

perpustakaan Kelurahan; 

n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian 

internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan Kelurahan; 

o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada 

Kelurahan; 

p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Kondisi Kepegawaian 

Dalam rangka mendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi, Kemantren 

Gondokusuman didukung oleh 56 orang pegawai terdiri atas 44 orang Pegawai 

Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang Tenaga Teknis dan 3 (tiga) orang Naban. 

Adapun komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Pegawai Kemantren Gondokusuman 

N Uraian 
Laki-
laki 

Perempuan 
Gol. 

I 
Gol. 

II 
Gol. 

III 
Gol. 
IV 

Jumlah 

1 Mantri Pamong 
Praja 

1 - - - - 1 1 

2 Mantri Anom 1 - - - - 1 1 

3 Ka. Jawatan 2 3 - - 5 - 5 

4 Kasubag 1 1 - - 2 - 2 

5 JFU Kemantren 2 5 - 3 4 - 7 

6 JFT Kemantren - - - - - - 0 

7 Naban Kemantren 1 - - - - - 1 

8 Tenaga Teknis 1 1 - - - - 2 

9 Lurah 5 - - - 4 1 5 

10 Sekretaris 
kelurahan 

2 3 - - 5 - 5 

11 Kasi Kelurahan 7 8 - - 15 - 15 

12 JFU kelurahan 3 - - 2 1 - 3 

13 Naban kelurahan 2 - - - - - 2 

14 Tenaga Teknis 3 4 - - - - 7 

 Jumlah 31 25 - 5 36 3 56 
     Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2022 

 

Tabel 2.2 Data PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Penjenjangan 

No Jenis Diklat Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Diklatpim III 1 1 - 

2 Diklatpim IV 20 8 12 

3 ADUM 3 2 1 

4 SEPADA 0 - - 

5 Struktural yang belum 
diklat  

10 8 2 

                        Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2022 

 

Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki –laki Perempuan 

1 S2 4 2 2 

2 D IV/ S1 26 15 11 

4 D III 5 3 2 

5 SLTA 9 4 5 

6 SLTP - - - 

7 SD - - - 

 Jumlah 44 24 20 

                            Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2022 

 

 



Tabel 2.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Eselon 

No Eselon Jumlah 
Jenis Kelamin 

Lak-laki Perempuan 

1 III A 1 1 - 

2 III B 1 1 - 

3 IV A 10 7 3 

4 IV B 22 10 12 

                             Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2022 

Jika melihat dari peta jabatan Kemantren/ Kelurahan sesuai Peraturan 

Walikota Nomor 457 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan 

Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta maka jumlah ideal PNS 

di Kemantren Gondokusuman adalah sebanyak 107 orang namun baru terisi 

sebanyak 44 orang atau secara proporsi baru terpenuhi sebesar 41% (Gambar 

1.2). 

Gambar 1.2 Diagram Proporsi Pegawai 

 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional 

Kemantren Gondokusuman dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja 

atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan / perlengkapan kerja atau aset 

baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh 

Kemantren Gondokusuman sebesar Rp. 20.110.464.552,51 yang didalamnya 

mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

              Tabel 2.5 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kemantren Gondokusuman 

Objek Uraian 
Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga (Rp) 

1.3 ASET TETAP 2213 20.007.862.580,38 

1.3.02 PERALATAN DAN MESIN 1780 2.858.963.371,66 

1.3.02.01 ALAT BESAR 5 14.210.044,42 

1.3.02.02 ALAT ANGKUTAN 29 552.184.713,23 

1.3.02.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT 
UKUR 

3 13.900.000,00 

1.3.02.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH 
TANGGA 

1408 1.326.409.734,87 

41% 
59% 

Proporsi Pegawai 

jabatan yang terisi 

jabatan yg belum 
terisi 



1.3.02.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI 
DAN PEMANCAR 

65 97.881.016,51 

1.3.02.08 ALAT LABORATORIUM 4 80.000,00 

1.3.02.10 KOMPUTER 136 711.233.891,49 

1.3.02.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 22 17.100.000,00 

1.3.02.18 RAMBU - RAMBU 76 84.164.971,14 

1.3.02.19 PERALATAN OLAH RAGA 32 41.799.000,00 

1.3.03 GEDUNG DAN BANGUNAN 33 13.467.740.379,42 

1.3.03.01 BANGUNAN GEDUNG 28 13.318.637.419,24 

1.3.03.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 5 149.102.960,18 

1.3.04 JALAN, JARINGAN DAN 
IRIGASI 

111 3.513.442.387,31 

1.3.04.01 JALAN DAN JEMBATAN 97 3.325.927.703,76 

1.3.04.02 BANGUNAN AIR 13 161.185.068,65 

1.3.04.04 JARINGAN 1 26.329.614,90 

1.3.05 ASET TETAP LAINNYA 287 105.033.872,72 

1.3.05.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 281 24.859.690,90 

1.3.05.02 BARANG BERCORAK  
KESENIAN/KEBUDAYAAN 

6 80.174.181,82 

1.3.06 KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN 

2 62.682.569,27 

1.3.06.01 KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN 

2 62.682.569,27 

1.5 ASET LAINNYA 175 102.601.972,13 

1.5.04 ASET LAIN-LAIN 175 102.601.972,13 

1.5.04.01 ASET LAIN-LAIN 175 102.601.972,13 

 JUMLAH ASET 2388 20.110.464.552,51 
                 Sumber data: Sekretariat Kemantren Gondokusuman Januari 2022 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Nilai capaian kinerja Kemantren Gondokusuman selama kurun waktu 5 

tahun periode Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2017-2022 disajikan 

pada tabel 2.6 berikut: 

 



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Tingkat perkembangan 

pembangunan Kemantren 

Gondokusuman meningkat

350 385 390 395 400 405 378,8 386 390,2 395 400,6 108,22 100,25 100,05 100 100,15

2 Nilai survei kepuasan 

masyarakat

76,5 80 80,5 81 81,5 82 79,88 80,65 81,03 81,44 81,75 104,42 100,81 100,66 100,54 100,31

3 Tingkat Swadaya Murni 

Masyarakat

10% 11% 12% 10% 11% 20,42% 100 100 170,16

4 Angka Swadaya Murni 4.700.000.000  4.831.000.000 4.973.000.000  4.881.348.500  3.831.131.000  103,86 79,3

5 Jumlah Pelanggaran Perda 300 275 283 94,33

Berdasarkan Perwal Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-

Tabel 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

No.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

dan Fungsi Perangkat Daerah

Target 

NSPK

Target 

IKK

Target 

Indikator 

Lainnya



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh 

Kemantren Gondokusuman dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah 

pada kurun waktu 2023 - 2026 mendatang adalah sebagai berikut: 

a. Adanya disrupsi teknologi belum diikuti dengan ketersediaan SDM yang 

kompeten 

b. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah 

sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah 

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran 

Kemantren Gondokusuman untuk lebih responsif terhadap dinamika 

pembangunan masyarakat 

d. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi 

e. Pandemi covid-19 yang terjadi berdampak pada berbagai aspek sehingga 

perlu strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondokusuman dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 

a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan 

b. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam 

pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi 

program pembangunan 

c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang 

memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak 

Stakeholder  

d. Penerapan Otonomi Daerah mengkuti perkembangan teknologi dan 

informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance 

merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan 

kesempatan bagi Kemantren Gondokusuman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan 

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui 

peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai 

 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa 

yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.  

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di 

masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal 

maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. 

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program 

pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, 

oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan 

menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang 

secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah: 

1. Cakupan masalah yang luas; 

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan 

berdampak negatif; 

3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta 

sinergitas berbagai pihak. 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan 

pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kemantren 

Gondokusuman dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu 

permasalahan pada tataran kebijakan, program/kegiatan dan teknis operasional dapat 

diuraikan sebagai berikut ini. 

Pada tataran kebijakan Kemantren Gondokusuman dapat diidentifikasi 

permasalahan utama Kemantren Gondokusuman sebagai berikut: 

1. Adanya regulasi/ kebijakan yang seringkali berubah sehingga mengakibatkan 

kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan 

ketertiban umum; 

2. Adanya unsur dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang skornya masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan; 

3. Adanya urusan yang dilimpahkan belum disertai dengan sarana prasarana 

pendukungnya. 



Pada tingkat implementasi program/kegiatan pada bagian/unit kerja di 

lingkungan Kemantren Gondokusuman dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan 

sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang 

sudah terbangun di kampung-kampung; 

2. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga 

kemasyarakatan/pelaku usaha kecil mikro dalam pelaksanaan pembangunan 

wilayah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

3. Belum sinerginya antar lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan 

fungsinya; 

4. Masih adanya pelanggaran di bidang keamanan dan ketertiban umum di wilayah 

kemantren; 

5. Dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik belum optimal; 

6. Belum optimalnya penataan kawasan lingkungan permukiman kampung. 

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan 

Kemantren Gondokusuman adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di Kemantren dan Kelurahan; 

2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu 

kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kemantren Gondokusuman 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh 

Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kemantren Gondokusuman, masalah 

internal yang mempengaruhi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta antara lain, 

1. Masih ada personil yang mengampu ketugasan diluar tupoksinya; 

2. Masih ada kekurangpahaman pencermatan tupoksi sehingga mengakibatkan 

tidak maksimalnya hasil kinerja; 

3. Kompetensi SDM masih belum optimal. 

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kemantren 

Gondokusuman Kota Yogyakarta adalah: 

1. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai; 

2. Adanya kejadian Force Majeure (keadaan memaksa) yang terjadi. 

 

 



3.2 Penentuan Isu-isu Strategis  

Selama kurun waktu 2023 - 2026, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 

dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan 

baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya 

selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh 

masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. 

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga 

arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan internal dan eksternal Kemantren 

Gondokusuman yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh isu-isu strategis 

Kemantren Gondokusuman yang akan ditangani pada periode Tahun 2023-2026 ke 

depan adalah sebagai berikut  

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antara Kemantren dan stakeholder terkait 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan 

pemberdayaan secara optimal; 

2. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh kemantren untuk 

memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencapaian herd immunity 

dan penurunan kasus covid-19; 

4. Peningkatan reformasi birokrasi yang terus menerus agar mampu beradaptasi 

dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan 

beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika 

global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 

  



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas 

tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kemantren. Tujuan adalah pernyataan tentang 

hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Yogyakarta, 

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan 

daerah Kota Yogyakarta. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai 

rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan 

sasaran dari Kemantren Gondokusuman menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran 

rencana strategis Kemantren Gondokusuman. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kemantren 

Gondokusuman Kota Yogyakarta berlandaskan pada Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026, dengan berpedoman pada visi Kota Yogyakarta 

Tahun 2023 - 2026 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan”. 

Adapun  misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren adalah 

misi ke-5 (lima) RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 :  

“Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan 

berbudaya” 

dan misi ke-6 (enam) RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 : 

“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), 

clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan 

hukum”. 

Untuk mendukung visi dan misi tersebut diatas, maka  Kemantren Gondokusuman  

memiliki tujuan  yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren, 

yaitu: 

1. Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman; dan 

2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman. 

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, Kemantren Gondokusuman menetapkan 

sasaran yang diukur melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut, 

 

 

 



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/ 

Sasaran Tahun 

2023 2024 2025 2026 

1 MeningkatkanPerkembangan 

Pembangunan Kemantren 

Gondokusuman 

Meningkatnya 

Perkembangan 

Pembangunan 

Kemantren 

Gondokusuman  

Nilai Evaluasi 

Perkembangan 

Pembangunan 

Kemantren 

Gondokusuman 

398,5 399 399,5 400 

2 Meningkatkan Reformasi 

Birokrasi Kemantren 

Gondokusuman 

Meningkatnya 
Reformasi 
Birokrasi 
Kemantren 
Gondokusuman 
meningkat 

Hasil Penilaian 

Mandiri 

Reformasi 

Birokrasi oleh 

Inspektorat 

85,25 85,5 85,75 86 

 



BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun 

menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai 

pelayan masyarakat. 

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis 

pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian 

pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan 

penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan 

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian 

arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam 

sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata 

dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. 

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memilih fokus 

pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu 2023 - 2026. Strategi dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman pada tahun 2023 - 2026 

mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan 

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap 

tahun selama kurun waktu 2023 - 2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai 

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut, 

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Visi     : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya 
dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan 

Misi ke-5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan   
                berbudaya 

Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator Tujuan/ 
Sasaran 

Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
Perkembangan 
Pembangunan 
Kemantren 
Gondokusuman 

Nilai Evaluasi 
Perkembangan 
Pembangunan 
Kemantren 
Gondokusuman 

Meningkatkan 
Keberdayaan 
Masyarakat 

a. Meningkatkan Kualitas 
Dokumen Perencanaan dan 
Evaluasi Kewilayahan 

b. Meningkatkan Persentase 
Sarana dan Prasarana yang 
termanfaatkan 

c. Meningkatkan Kapasitas 
Masyarakat dalam 
pemberdayaan 

d. Meningkatkan Partisipasi 
Lembaga kemasyarakatan 
dalam Proses Pembangunan 

e. Meningkatkan kapasitas 
anggota lembaga ekonomi di 
wilayah (Forum UMKM, 
Gapoktan) 

f. Meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
Peningkatan Kualitas 
Kelestarian Lingkungan 



Hidup 
g. Meningkatkan Koordinasi dan 

sinkronisasi Implementasi 
PPKM 

Meningkatkan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Meningkatkan Fasilitasi 
terhadap lembaga vertical dan 
kemasyarakatan di wilayah 

 Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik 

a. Melaksanakan Pelayanan 
yang dilimpahkan sesuai 
dengan Ketentuan 

b. Meningkatkan Integrasi 
Perencanaan Kewilayahan  
dengan Instansi Pengampu 
Tingkat Kota 

Meningkatkan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Meningkatkan kualitas dan 
Kuantitas Operasi Ketertiban 

Misi ke-6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang 
baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan 
berlandaskan hukum 

Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator Tujuan/ 
Sasaran 

Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
Reformasi 
Birokrasi 
Kemantren 
Gondokusuman 

Hasil Penilaian 
Mandiri Reformasi 
Birokrasi oleh 
Inspektorat 

Meningkatkan 
Akuntabilitas  Kinerja 
Perangkat Daerah 

a. Melaksanakan perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi 
kinerja perangkat daerah 
dengan lengkap dan sesuai 
tatakala 

b. Melaksanakan administrasi 
keuangan perangkat daerah 
dengan lengkap dan sesuai 
tatakala 

c. Melaksanakan administrasi 
barang milik daerah pada 
perangkat daerah dengan 
lengkap dan sesuai tatakala 

d. Melaksanakan administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah dengan lengkap dan 
sesuai tatakala 

e. Melaksanakan administrasi 
umum perangkat daerah 
dengan lengkap dan sesuai 
tatakala 

f. Melaksanakan pengadaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah dengan 
lengkap dan sesuai tatakala 

g. Melaksanakan penyediaan 
jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
dengan lengkap dan sesuai 
tatakala 

h. Melaksanakan pemeliharaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah yang 
berkualitas baik 

 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan 

langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan 

sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang 

memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula 

menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan 

untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis 

maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya 

dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan 

terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena 

memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, 

yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. 

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung 

jawab Kepala Perangkat Daerah. 

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, 

ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari 

program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain 

rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok 

sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Penyusunan program/kegiatan 

mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program 

dan kegiatan Kemantren Gondokusuman untuk periode tahun 2023 - 2026 adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 



b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah 

4. Prgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

d. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa 

e. Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Untuk menggambarkan program kerja, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan 

indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut: 

(catatan: tabel dari cascading di https://linktr.ee/perencanaanjogjakota) 

 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, 

indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuranukuran tertentu. Indikator kinerja akan 

dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang 

diharapkan di masa mendatang. 

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian 

sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. 

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat 

pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar 

dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil. 

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna 

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kemantren 

Gondokusuman, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator 

kinerja program pembangunan di Kemantren Gondokusuman yang memberikan kontribusi 

terhadap rencana pembangunan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023 - 2026. 

Indikator kinerja Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan  

dan Sasaran RPD 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja pada 

awal 
periode RPD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 

RPD 

2023 2024 2025 2026 

1 Nilai evaluasi 
perkembangan 
pembangunan 
Kemantren 
Gondokusuman 

398 398,5 399 399,5 400 400 

2 Hasil penilaian 
mandiri 
reformasi 
birokrasi oleh 
Inspektorat 

85 85,25 85,5 85,75 86 86 

 



BAB VIII 

PENUTUP 

Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 merupakan 

acuan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai 

secara sinergi dalam pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan kaidah-kaidah sebagai 

berikut : 

1. Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman 2023 - 2026 telah ditetapkan 

rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan Kemantren Gondokusuman dalam mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. 

2. Rancangan Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 - 2026 sebagai 

pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kemantren Gondoksuuman (Renja 

Kemantren Gondokusuman) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta. 

3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Yogyakarta, keberadaan 

Renja Kemantren Gondokusuman harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kemantren Gondokusuman (RKA-Kemantren Gondokusuman). 

4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman 

Tahun 2023 - 2026 yang tercermin dari Renja-Perangkat Daerah Kemantren 

Gondokusuman, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaan 

dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

5. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan 

dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) 

dan sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi Kemantren 

Gondokusuman. 

Meskipun Renstra perangkat daerah sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, 

program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula 

dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum 

pemerintah Kota Yogyakarta. 

         

Yogyakarta, 23 Februari 2022 
               Mantri Pamong Praja 
          Kemantren Gondokusuman 
 
 
 
 
             Guritno, AP 
                                                                                    NIP. 197507101995011002 
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