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1. Panewu Agar kondisikan sensus on line bagi masyarakat

2. Per Senin 9 Maret beberapa pelayanan kesehatan pindah di

gedung baru

3. Puskemas temon 1 sudah relokasi menempati gedung baru

4. Selasa 10 Maret dilaksanakan Paripurna LKPJ bupati Tahun

2019

5. Nyadran Agung rencana tanggal 17 dan 18 April 2020

6. Dinbud akan laksanakan tatacara penggunaan pakaian jawa

7. Legalisasi KTP,  KIA KK permendagri No :104 /2019 panewu tidak

berhak menandatangi berkas tersebut per 9 Maret 2020 namun

untuk Notaris diperbolehkan.

8. Produk KTP, KIA, KK yang tanda tangan elektronik tidak perlu legalisasi



 Per 2 Maret 2020 Surat elektronik sudah di berlakukan di semua OPD

 Ujian SD dilaksanakan tanggal 13, 14, 15, 16 April 2020

 Ujian SMP dilaksanakan tanggal 20 sd 23 April dan sudah UNBK

 Ujian SMA dilaksanakan tanggal 16 sd 20 Maret 2020

 PPDB sistem zonasi kombinasi dengan nilai

 PPDB 

* Zonasi 55%

* Kepindahan Pekerjaan Ortu 5% 

* Prestasi 20%

* affirmasi (miskin) 20%

 Kelas khusus olahraga SMP.. Nanggulan 1 galur 2 Panjatan 1 yg kemarin baru

unggulan olahraga



 Indonesia sudah positif 19 orang terkena covid

 Dinkes buat SE kesiapsiagaan ke sel faskes.    sehingga puskesmas sudah siap

 Sudah ada pelatihan dari puskesmas terkait penanganan corona

 RSUD wates dan NAS sudah siapkan ruang isolasi

 Masker M95 350 ribu tersedia untuk puskesmas

 Selain corona kita juga harus waspada DBD... karena masuk siklus 6 tahunan.

 RSUD rawat pasca umroh karena sakit...dalam pengawasan

* Tahapan corona:

* Tercatat -->All yang dari LN sebagai orang tercatat

* Bergejala -->Orang dalam pantauan... dari LN dan sudah bergejala

* Pemantauan -->Orang yang pilek panas...apalagi sesak nafas perlu
pemantauan (di rumah dan di rawat) 

* Pengawasan.

* Positif kena virus



 Warga masyarakat dihimbau tidak usah panic atau takut hanya saja

masyarakat untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat.karena corona 

penularannya bisa melalui percikan ludah,

 Masyarakat dihimbau apabila ada warga yang baru pulang dari Luar Negeri

untuk segera melaporkan kepada Puskesmas atau bisa melalui Pemerintah

Kalurahan.

 Walaupun sekarang yang lagi tenar Virus Corona masyarakat dihimbau jangan

hanya takut saja namun di sisi lain ada yang harus diperhatikan juga termasuk

Deman Berdarah karena di samigaluh sudah ada kasus DB diwilayah separang

Kalurahan Pagerharjo dan Jumblangan XIV Banjarsari.



 * Nomor pusat info satu pintu corona  081353914515 (dr gigi baning)

 * RSUD wates siapkan 2 isolasi untuk corona

 * Poli kirkes, jiwa, rehap medis, alamanda...

 * Bangsal Kelas 3 & anak masih di gedung lama



• Edaran Bupati Kulon Progo No:440/829 tentang Pelaksanaan Senam

Peregangan”BUGAR_KU di tempat kerja dan Soft Copy dapat di download 

di website Dinas Kesehatan Kulon Progo di 

www.dinkes.kulonprogokab.go.id dengan demikian harapannya bahwa setiap

hari semua ASN dan Pegawai Swasta di himbau untuk melakukan senam

peregangan guna mengurangi stress/ refresh otak dan tenaga karena

pekerjaan, maka perlu melakukan senam peregangan setiap pukul 10.00 dan

pukul 14.00 di masing-masing tempat kerja.

http://www.dinkes.kulonprogokab.go.id/


Menggelorakan Transportasi sehat masyarakat

 Berdasarkan Surat dari Kepolisian RI Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Kulon Progo

Nomor: B/449/II/HUK.10/2020 tanggal 18 Februari 2020 Perihal penggerolaan

Transpormasi Sehat Masyarakat

 Dalam rangka menindaklanjuti dan mendukung program Road Safaly To Zero Accident 

(RSPA) diperlukan peran aktif serta partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang

kemseltibcartansi (keamanan,keselamatan,ketertiban,dan kelancaran lalulintas ) di 

kabupaten kulon progo . Halini guna mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas

khususnya di kabupaten kulon progo yang selaras dengan program RSPA ,berkaitan dengan

hal tersebutPolresKabupaten Kulon Progo membuat jargon transportasi sehat masyarakat

PIT SELAWE (Pit kanggo sekolahlan Nyambut gawe )



 Sehubungan dengn hal diatas ,untukmenduung dan mensukseskan programkerja ersebut

dimohon kepada Seluruh Kepala OPD/UnitKerja diKabupaten kulon Progo agar

 1.menekankan kepada seluruh pegawai instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas serta menjadi teladan dan pelopor

keselamatan berlalu lintas.

 2.menggelorakan dan mendukung transportasi sehat Masyarakat PIT SELAWE (PIL Kanggo

Sekolah ,lan Nyambut Gawe )dengan bersepeda ke kantorpada hari selasa dan Jum”at

,jikajarak rumah ke kantor dapat ditempuh dengan sepeda.

 3. memotivasi para pelajar Kulon Progo untuk ke sekolah bersepeda ,menjadikan

progom “PIT SELAWE ‘ bagian dari kearifan local dan banggaan bagi peserta didik yang 

mampu melatih kemandirian anak serta merupakan upaya tekan pelanggaran lalu

lintas anak di bawah umur.

 4.Turut berkontribusi aktif dalam media social  menggelorakan Transportasi sehat

masyarakat “ PIT  SELAWE “ ( Pit Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe) dan postingan

posituf tertib berlalu lintas melalui kegiatan bersepeda.



NO POKOK MASALAH URAIAN MASALAH SARAN / TINDAK LANJUT SASARAN

1.

Capaian Realiasi

PBB Tahun 2020 

Per 9 Maret

2020   

- Kebonharjo :  1,38 %  

- Banjarsari :  15,15 % 

- Purwoharjo :  28,04 % 

- Sidoharjo :  6,44 % 

- Gerbosari :  16,58 % 

- Ngargosari :  18,15 % 

- Pagerharjo :  7,26 % 

- Samigaluh :  13,44 % 

Pedukuhan yang sudah lunas : Nglinggo Barat / Pagerharjo & 

Balong VIII / Banjarsari, masih ada doorprize untuk petugas

pemungut yang sudah lunas PBB di wilayahnya.

- Agar diketahui desa

untuk monitoring 

capaian.

Semua

Desa

2.
Siskuedes 

Online

- Mulai April 2020 aplikasi keuangan Siskuedes akan 

dilaksanakan secara online, dimohon desa untuk 

mengirimkan file database keuangan melalui whats up atau e 

mail untuk disinkronkan dengan server di dinas Kominfo 

Kulon Progo 

- Agar segera

ditindaklanjuti

Semua

Desa

3.
LPPD, LKPD, 

IPPD 

- Sekedar mengingatkan untuk  transparansi kinerja 

pemerintahan desa, kades agar menyampaikan LPPD kepada 

Bupati, LKPD kepada BPD dan IPPD kepada masyarakat paling 

lambat tanggal 31 Maret 2020.

- Agar segera 

menindaklanjuti

Semua

Desa

JAWATAN PRAJA



PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DESA / 
KALURAHAN



Pengertian

• Kinerja : Gambaran tingkat pencapaian dari

hasil kerja di bidang keuangan desa

dengan menggunakan indikator keuangan
untuk mengetahui kemampuan suatu
daerah dalam mengelola keuangannya



Tujuan :

• Memperbaiki kinerja Pemerintah Desa

• Mengalokasikan Sumber Daya Secara Tepat dalam
Pengambilan Keputusan

• Mewujudkan Pertanggungjawaban Publik

• Memperbaiki Komunikasi Kelembagaan



Aspek Yang Dinilai

• Kepatuhan Pada Aturan
Perundangan, Capaian PBB dan Hasil
Pemeriksaan Irda (70 %)

• Analisis Rasio (30 %)  



Kepatuhan Pada Aturan Perundangan

 Perencanaan

 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musdes

 Kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes

 Kesesuaian Dengan SHBJ

 Ketepatan Waktu Penetapan RKPDes

 Ketepatan Waktu Penetapan APBDes



Kepatuhan Pada Aturan Perundangan

 Pelaksanaan

 Ada tidaknya rencana regiatan dan Anggaran Desa yang 
merinci kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana penarikan dana

 Ada tidaknya Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu
pelaksanaan kegiatan

 Ada Tidaknya Rencana Anggaran Biaya Yang Merinci
satuan Harga



Kepatuhan Pada Aturan Perundangan

 Penatausahaan

 Ada tidaknya Buku Kas Umum

 Ada tidaknya Buku Pembantu Bank

 Ada tidaknya Buku Pembantu Pajak

 Ada tidaknya Buku Pembantu Panjar



Kepatuhan Pada Aturan Perundangan

 Pelaporan

 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Realiasi
Anggaran ( Lap DD, Lap Semesteran)



Kepatuhan Pada Aturan Perundangan

 Pertanggungjawaban

 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDes

 Capaian Penerimaan PBB 

 Hasil Pemeriksanaan Irda



Analisis Rasio

 Rasio Efektivitas PADes

 Rasio Efisiensi Keuangan

 Rasio Keserasian

 Rasio Kemandirian



Rasio Efektivitas PADes

• Kemampuan Pemerintah Desa dalam memobilisasi
penerimaan PADes

• Membandingkan realiasi penerimaan dengan anggaran

• Rasio < 100 % : Tidak Efektif

• Rasio = 100 % : Seimbang

• Rasio > 100 % : Efektif



Rasio Efisiensi Keuangan

• Menggambarkan perbandingan antara realiasi belanja
dengan realiasi pendapatan

• Rasio < 100 % : efisien

• Rasio = 100 % : Berimbang

• Rasio > 100 % : Tidak Efisien

• Semakin kecil nilainya semakin baik



Rasio Keserasian

• Menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam
memprioritaskan alokasi belanja rutin dan belanja
pembangunan secara optimal. 

• Membandingkan proporsi belanja operasional dan non 
operasional terhadap belanja total 



Rasio Kemandirian

• Menggambarkan kemampuan desa dalam membiayai
kegiatan pemerintahan desa.

• Diukur dengan membandingan besaran PADes dengan
besaran dana transfer



Kesimpulan

• Untuk tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan semua
desa memiliki klasifikasi Sangat Baik (di atas 90)

• Tertinggi : Ngargosari (97,94)

• Terendah : Purwoharjo (93,75)  



Kesimpulan

• Untuk hasil Analisis Rasio semua desa berada pada tingkatan
Rendah Sekali (Di bawah 25 %)

• Tertinggi : Kebonharjo (64,40 %)

• Terendah :  Pagerharjo (51,80 %)


