
SELAMAT DATANG

PESERTA RAKOR BULAN FEBRUARI 2020

KAPANEWON SAMIGALUH



 Permohonan kependudukan dan pertanahan tetap memakai nama kapanewon
dan kalurahan : produk tetap memakai kecamatan dan desa yg berlaku secara
nasional.

 Legalisasi KTP,  KK,  KIA sampai saat ini masih menjadi kewenangan
kapanewon.

 Upgrade wifi dan hal-hal terkait jaringan internet disentralkan di kominfo.

 RSUD Wates sudah ada dokter Obsgyn perempuan, dalam istilah awam, dokter
spesialis obstetri dan ginekologi (yang biasa disingkat obgyn atau SpOG) sering
disebut dengan dokter kandungan.

 P3k untuk even-even seperti Upacara,pameran dll bahwa RSUD wates sudah
tidak melayani dialihkan ke RS yang lain, RSUD wates konsen ke pelayanan
pejabat dengan mini iccu.

 Tanggal 7 Februari ada test kebugaran haji sudah dilaksanakan dengan cara
peserta di berikan undangan.

 Operasi Katarak dan Oprasi bibir sumbing tanggal 27 sd 28 Ferbuari di RSUD 
NAS dengan cara melakukan pendaftaran di puskesmas.



 MTQ akan dilaksanakan pada tanggal 14 maret dengan lokasi di Kalurahan

pagerharjo Kapanewon Samigaluh dan diharapkan Peserta jangan ada

mutasian antar wilayah.

 Kegiatan Bedah rumah bulan maret dari baksos kedokteran tanggal 1 maret

2020 lokasi masih dalam proses musyawarah oleh Bag.kesra Kab.Kulon Progo

 Optimalisasi baznas lurah mohon dapat di dorong.

 Mohon dipantau ketertiban,keamanan masyarakat agar tidak tercemar

seperti kraton agung sejagat, sunda empire, 

 Ijin penilitian skripsi bagi mahasiswa Cukup dengan menggunakan surat tugas

 Pemasangan bendera juga di lakukan ketika ada pejabat hadir

 Kesbangpol acara petahanan Negara yang di undang panewu,  kapolsek,  

Danramil,  lurah bertempat di Ros in jogja tanggal 19 sd 20 Februari.

 BPNT berubah menjadi Program sembako dengan nilai menjadi Rp 150.000 

terdiri dari 5 komoditi : Beras 8 kg,Telur 1,5, lele Rp.25.000 tahu tempe

Rp.8.000 dan sayuran Rp.7.000



• Pada bulan Juni ada sosialisasi Perbup No.34 tahun 2017 tentang tanah
desa salah satunya di wilayah Kapanewon samigaluh

• JDIH, smart village bahwa kapanewon selaku koordinatornya dan tahun
2021 akan diintegrasikan dengan JDIH.

• Tahun ini akan dilaksanakan Sensus Penduduk dengan sitem Online dan
wawancara.dan sistem online akan dilaksanakan tanggal 15 Februari s/d 31 
Maret 2020 bersama ini juga dilaksanakan sosialisasi tentang sensus
penduduk dengan sitem online, sedangan untuk sensus penduduk dengan
sistem wawancara akan di laksanakan bulan Juli 2020.

• Dinsos Kulon Progo bekerjasama dengan Bapel Jamkesos DIY akan
menyelenggarakan pelayanan (Jaminan Kesehatan khusus terpadu) pada
tanggal 16 Juli 2020 yang bertempat di Pendopo Kapanewon Samigaluh.

• Sasaran peserta pelayanan adalah 349 divabel di tambah tambah 27 
ABK(Anak berkebutuhan khusus di wilayah samigakuh.



KLARIFIKASI DATA KAUM ROIS
 Kaum Rois yang diakui secara formal di tetapkan dengan SK Lurah.

 Setelah melaksanakan pendataan berkas di kirim ke Bag. Kesra Setda

Kab.Kulon Progo/email Kesraku@gmail.com paling lambat tanggal 10 

maret 2020.

mailto:Kesraku@gmail.com


NO POKOK MASALAH URAIAN MASALAH SARAN / TINDAK LANJUT SASARAN

1.
Penyampaian SPPT PBB 

P2 Tahun 2020   

- SPPT PBB P2 Tahun 2020 sudah terdistribusi ke desa (Kecuali Kebonharjo) dimohon bapak 

lurah / Pj Lurah untuk mendistribusikan SPPT kepada masyarakat, jika terdapat kesalahan 

cetak, data ataupun permasalahan yang lain untuk disampaikan melalui Jawatan Praja 

Kapanewon Samigaluh

- Agar diketahui desa untuk 

persiapan PBB Tahun 2020
Semua Desa 

2.
Sosialisasi Pemungutan 

PBB 2020 

- Akan dilaksanakan sosialisasi PBB Tahun 2020 di Pendopo Kapanewon Samigaluh pada 

tanggal 24 Februari 2020 bagi petugas pemungut dan tim PBB tingkat desa.
- Undangan Menyusul Semua Desa 

3.
Aplikasi Siskuedes On 

Line

- Sampai saat ini Dinas PMD Dalduk & KB dan Dinas Komunikasi & Informatika Kulon Progo 

sedang melakukan penyempurnaan aplikasi Siskuedes on line. Ditargetkan awal bulan Maret 

2020 sudah dimulai proses pengelolaan Keuangan Desa menggunakan aplikasi siskuedes on 

line.  

- Agar diketahui desa Semua Desa 

4. JDIH 

- Bapak Lurah / Pj. Lurah agar menginstruksikan Pengelola JDIH Kalurahan untuk selalu 

melakukan upload semua peraturan desa / kalurahan yang masih berlaku dengan tujuan 

adanya back up data, dan memenuhi kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik. 

- Agar segera menindaklanjuti Semua Desa



 PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH VOKASI UGM

 Lokasi Khusus : Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo

 Pelaksanaan Kegiatan : Tahun 2020 s.d. 2022

 Tindak Lanjut : Agar Kalurahan menyiapkan tema/kegiatan selama 3 tahun ke depan 
untuk diusulkan dilakukan pendampingan. Kegiatan yang diusulkan akan menjadi materi 
FGD yang akan dilaksanakan pada akhir Februari 2020.

 PENGAJIAN RUTIN TINGKAT KAPANEWON SAMIGALUGH BULAN FEBRUARI 2020

Waktu Pelaksanaan :

Hari : Jum’at Kliwon

Tanggal : 14 Februari 2020

Jam : 08.00 WIB – selesai 

Penyelenggara : Kalurahan Purwoharjo dan SMP N 3 Samigaluh

Yang disiapkan oleh instansi penyelenggara : 

-MC 

-Penceramah

-Konsumsi



 VERIFIKASI DATA KAUM ROIS

 Dasar : Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, nomor 451/614, perihal 

Verifikasi Data Kaum Rois.

 Tindak Lanjut : Agar setiap Kalurahan memperbarui SK Lurah tentang Penetapan 

Daftar Kaum Rois, yaitu dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

 SK baru agar dikirimkan ke Jawatan Sosial Kapanewon Samigaluh pada akhir 

Februari 2020.

 Tema MTQ  Tahun 2020 : 

 Melalui MTQ kita mantapkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran untuk 

meningkatkan kerukunan umat beragama menuju masyarakat yang maju, mandiri, 

dan religius”



Merubah Kehidupan dengan Transmigrasi





 Pengesahan permohonan pernikahan untuk satu wilayah tanda tangan bisa carik

namun untuk luar wilayah harus lurah.

 Mulai 11/2/2020 untuk KTP sudah bisa di cetak oleh kapanewon.

 Hasil Lokmin Puskesmas smgl II: 

* Pemeriksaan gigi,KB,Hipertensi masih kurang di minati masyarakat silahkan

untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.

* Rumah diharapkan menjadi rumah sehat, karena sehat tidak harus mewah, 

dan di pedukuhan separang lingkungan kurang sehat artinya rumput2 masih

jembrung.

*** IMB untuk di usulkan syukur klu bisa masal agar semua bangunan sudah berijin








