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Sedangkan prestasi yang diraih siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama pada tahun
2017 antara lain:
1. Peringkat ketiga Tingkat Internasional pertandingan Karate atas nama Fathiria
Sabiika Nurhaliza asal SMP 4 Depok.
2. Peringkat ketiga Tingkat Nasional lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPS
atas nama Reny Dyah Kurniawati asal SMP N 4 Pakem.
3. Peringkat kedua Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) IPTEK DAN REKAYASA
atas nama Nur Hakim Kadarisman, Aji Giriantoro dan Rahaqi Andhika asal SMP
N 2 Ngemplak.

PEMKAB SLEMAN

SLEMAN SEhAT: Bupati Sleman menerima penghargaan Swasti Saba Wistara
(pengembangan) yang ke-2 dalam pencapaian Kabupaten Sehat.

Efektivitas pengelolaan kearsipan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain
monitoring kearsipan pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Sleman, pembinaan arsip Pemerintah Desa, Lomba Tertib Arsip antar Perangkat Daerah Bupati
Sleman Menerima Penghargaan Leadership maupun antar Pemerintah Desa, pendampingan pengelolaan arsip, Lomba Arsiparis Teladan, sosialisasi arsip dinamis,
sosialisasi arsip statis, bimtek kearsipan, Forum Komunikasi Kearsipan, dan sarasehan kearsipan. Pada tahun 2017 dikembangkan inovasi di dalam penyelenggaraan
Urusan Kearsipan, yaitu melalui “Genta Si-Aga: Gerakan Cinta Arsip Keluarga.
misi Kedua:
”meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat”.

Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan manusia. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan
dan aksesibilitas pendidikan.
Indikator kinerja meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat adalah usia harapan
hidup. Usia Harapan Hidup dari target 74,48 tahun dapat tercapai 74,56 tahun, capaian ini di atas rata-rata DIY 74 tahun dan nasional 70,68 tahun.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan masyarakat juga dapat
ditunjukkan dengan beberapa capaian antara lain:
1. Jumlah kematian ibu melahirkan menurun dari 8 orang pada tahun 2016 menjadi
6 orang pada tahun 2017.
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 4,21 sedangkan DIY sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 Kelahiran Hidup.
3. Cakupan imunisasi 100% di seluruh desa.

misi Ketiga:
”meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan
kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.”

Misi ini bertujuan meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan sasaran
meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing sektor pariwisata,
perindustrian, perdagangan dan pertanian, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian, dan menurunnya kemiskinan.
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Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2016 menurut data
BPS sebesar 5,25%, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 belum
dipublikasikan oleh BPS. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sleman juga
ditunjukkan PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2017 menurut harga berlaku mencapai Rp40,366 trilyun, sedangkan menurut harga konstan sebesar Rp31,519 trilyun.
Kemajuan ekonomi masyarakat semakin merata dilihat dari indeks gini sebesar 0,390
dari target 0,400. Pemerataan pendapatan masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan dengan indeks gini DIY sebesar 0,430 dan indeks gini nasional sebesar 0,393.
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi meningkat karena pembangunan sarana dan
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misi Kelima:
meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender
yang proporsional.

Misi ini bertujuan mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan
perlindungan perempuan dan anak. Sasaran misi ke lima adalah meningkatnya
perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kerukunan masyarakat,
dan meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan
pelestarian budaya.
Sasaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja
persentase penurunan kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2017 turun sebesar 5,6% dari 499 kasus
pada tahun 2016 menjadi 471 kasus.
Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain ditandai pula
oleh pencapaian Sertifikasi ISO 90001:2015 pada UPT P2TP2A serta penguatan kelembagaan PUG dan anak melalui advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan dilakukan
secara lintas bidang yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Indeks Pembangunan Manusia secara umum mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada periode 2014- 2016 terus
mengalami peningkatan dari 80,73 menjadi 82,15. Sedangkan IPG mengalami penurunan dari 96,09 di tahun 2015 menjadi 95,51 di tahun 2016, yang menunjukkan
gejala ketidakmerataan pada kurun waktu dua tahun terakhir.
Perkembangan IPM Perempuan pada tahun 2015 sebesar 79,8% menjadi 80,33%
di tahun 2016, namun belum diiringi dengan pembangunan berbasis gender.
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Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada
Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp80,855 milyar. Pemerintah Kabupaten
Sleman dalam penguatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBD 2017 berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp77,4
milyar dan BKK sebesar Rp17,2 milyar. Distribusi Alokasi Dana Desa pada tiap desa
berkisar antara Rp.813,5 juta sampai dengan Rp1,19 milyar, dan distribusi Dana Desa
berkisar Rp447,3 juta sampai dengan Rp2,029 milyar.
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Peningkatan kinerja urusan pariwisata dilakukan melalui promosi wisata secara
rutin antara lain pameran, travel dialog, promosi lewat media, penyelenggaraan
beberapa event pariwisata dan budaya, pembangunan dan pengembangan pengelolaan destinasi wisata, peningkatan kapasitas pengelola pariwisata, dan pengembangan desa wisata sebagai salah satu produk unggulan daerah.
Prestasi sektor pariwisata yang kita banggakan adalah Taman Tebing Breksi yang
mendapat Juara 1 Tujuan Wisata Baru Terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia
2017. Kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan diukur dari nilai ekspor.
Nilai ekspor tahun 2017 meningkat sebesar 17,40%. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017 dapat meningkatkan jumlah sarana perdagangan
sebesar 0,67%. Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2017 meningkat sebesar
3,77%. Jumlah usaha pergudangan meningkat 12,6%.
Capaian program dan kegiatan urusan bidang perindustrian berhasil meningkatkan
jumlah usaha industri pada tahun 2017 sebesar 1,51%. Peningkatan jumlah usaha
industri diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,38%.
Nilai investasi meningkat sebesar 5,71%. Nilai bahan baku meningkat sebesar 1,22%.
Nilai produksi juga meningkat sebesar 2,93%, demikian juga nilai tambah industri
juga meningkat sebesar 4,31%.
Kinerja pembangunan urusan pertanian dan pangan berdasarkan indikator Nilai
Tukar Petani di tahun 2017 mencapai 107,25%, sedangkan berdasarkan indikator
persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan naik dari 9,41%
pada tahun 2016 menjadi 13,59% pada tahun 2017. Produktivitas padi menurun 4,06%
karena pergeseran luas tanam dari padi ke jagung dan cabe, serta tingginya curah
hujan yang berdampak pada peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman.
Produktivitas jagung meningkat 73,91% dan produksi cabe naik sebesar 39,06%.
Pencapaian produksi hasil peternakan tahun 2017 meningkat sebesar 0,30 %, peningkatan terjadi pada produksi susu sapi sebesar 2.44% di tahun 2017 dan pencapaian satuan ternak meningkat 88.464 di tahun 2017 dari 88.297 di tahun 2016. Inovasi dalam pengembangan distribusi pangan dilakukan dengan melaunching
branding Beras Sleman pada 18 Mei 2017 dan telah diproses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Merek) Logo Beras Sleman.
Konsumsi beras per kapita per tahun mengalami penurunan 0,50%. Angka konsumsi beras per kapita/tahun di Kabupaten Sleman 74,82 kg/kapita/tahun, lebih
rendah dari konsumsi beras nasional sebesar 97,8 kg/kapita/tahun pada tahun 2017.
Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Sleman mulai mengurangi konsumsi beras
dan beralih mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras.
Jumlah konsumsi ikan pada tahun 2017 sebesar 32,95 kg/perkapita/tahun melebih
target sebesar 31,12 kg. Hal tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun
2016 sebesar 32,11 kg/perkapita/tahun.
Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran
terbuka dari target sebesar 5,9% terealisasi sebesar 5,82%. Serapan angkatan
kerja pada tahun 2017 sebesar 94,22%, tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun
2017 meningkat 1,72%. Penempatan pencari kerja yang terdaftar sebesar 73,66%,
menurun dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 91,40%.

589.584

Upaya preventif di bidang kesehatan dilakukan melalui promosi kesehatan di
media, kegiatan sosialisasi, dan pembinaan masyarakat untuk turut berpartisipasi
dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), perbaikan gizi, penyuluhan kesehatan reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas Memilih Obat (Gema Cermat), gerakan
rumah tangga tidak merokok, dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), serta
sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas telah
dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, dengan hasil: RSUD Sleman dan RSUD
Prambanan memperoleh akreditasi kategori Paripurna; dan seluruh Puskesmas telah
terakreditasi Dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan pada tahun 2017 memperoleh penghargaan antara lain:

Peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan ditempuh melalui
upaya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan. Hasilnya terlihat pada meningkatnya
angka melek huruf menjadi 99,45%.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perhatian pemerintah dikarenakan
jumlah warga belajar di tahun 2017 pada Satuan PAUD Sejenis (SPS) meningkat
89,73%, pada tempat penitipan anak meningkat 17,89%, pada kelompok bermain
meningkat 4,76%.

dana desa (dd)

3.

disebabkan oleh angin kencang/puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor,
dan petir dengan jumlah kerugian sebesar Rp6,22 milyar. Upaya pencegahan dini
dan penanggulangan bencana yang dilakukan menyerap anggaran sebesar Rp8,6
milyar yang penggunaannya untuk bantuan korban bencana dan bantuan penanganan penanggulangan pasca bencana terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana wilayah serta operasional penanggulangan bencana.

Sumber: Dinas PMD
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iNOvASi: Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun (dua dari kiri) menerima Penghargaan
inagara Award dari Kepala LAN.
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Jumlah Wisatawan

Prestasi yang diraih siswa-siswi Sekolah Dasar pada tahun 2017 antara lain:
1. Peringkat pertama Tingkat Nasional lomba mendongeng atas nama Nahayani
Imara Wijaya asal SD Model Sleman.
2. Peringkat kedua Tingkat Nasional Lomba IPA atas nama Hanif Al Azhar asal SD
Al-Azhar 31 Yogyakarta.
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AWARD: Bupati Sleman Sri Purnomo (kanan) menerima penghargaan Leadership
Award dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
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”meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
alitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi
dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat”.

Penurunan disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja yang bekerja sebagai wirausaha berbasis sistem daring sehingga tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tahun 2017 meningkat sebesar 5,38%. Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2017 sebesar 55,23%.
Sasaran peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, dengan indikator
persentase prasarana dan sarana perekonomian berkualitas dari target 69,54%
terealisasi 78,66%. Indikator Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi
mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi sebesar 90,97%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi jalan yang mantap melalui kegiatan
peningkatan jalan sepanjang 15,87 km, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan sepanjang 22,55 km, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 420 km, dan peningkatan
jembatan sejumlah 7 buah jembatan.
Upaya penanganan kemiskinan antara lain: fasilitasi operasional PKH tingkat kecamatan untuk 50.872 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan total bantuan
Rp.91,6 milyar, distribusi beras untuk keluarga miskin sebanyak 66.534 RTS-PM
dengan total beras yang disalurkan 11.976 ton, dan Pendampingan bantuan stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 256 unit. Upaya tersebut dilaksanakan seiring
dengan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi pedesaan, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan. Pelaksanaan pembangunan desa di dukung melalui pendanaan Alokasi Dana Desa
(ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa, dan bagi hasil
pajak dan retribusi daerah.

prasarana perekonomian, pembinaan usaha, pembiayaan dana penguatan modal
bagi UKM, penempatan kerja, kemudahan pelayanan izin usaha dan sebagainya.
Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh meningkatnya investasi PMA dari 66
unit usaha pada tahun 2016 menjadi 70 unit usaha pada tahun 2017 atau meningkat
sebesar 6,06%. Jumlah unit usaha PMDN dari 60 unit pada tahun 2016 menjadi 77
unit pada tahun 2017 atau meningkat 28,33%.
Prestasi yang diraih dalam urusan bidang Koperasi dan UKM adalah KSPPS Prima
Artha peringkat I Koperasi Simpan Pinjam dengan skor 91,50 dan ditetapkan sebagai
koperasi berprestasi tingkat nasional.
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan pula dengan peningkatan
sarana dan prasarana perekonomian seperti pembangunan pasar tradisional antara
lain pembangunan pasar Sleman, Pasar Kalasan, Pasar dan finishing Pasar Prambanan sumber anggaran APBD. Revitalisasi Pasar Gentan dengan anggaran 5,9 milyar
sumber dana tugas pembantuan dari APBN.
Pada urusan pemerintahan bidang pariwisata, kunjungan wisatawan mengalami
kenaikan. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 35,81%. Kenaikan jumlah
wisatawan didukung oleh peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2017 seperti
jumlah hotel 34,04%, restoran 11,54%, dan biro perjalanan wisata 7,17%. Lama tinggal
wisatawan nusantara meningkat dari 1,67 hari pada tahun 2016 menjadi 1,83 hari
pada tahun 2017.
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Indikator kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan,
keberhasilannya diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi
Murni (APM), rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan rata-rata nilai ujian.
Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2017:
1. APK PAUD meningkat 0,04% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,05%;
2. APK SD meningkat 0,06% dengan capaian indikator kinerja sebesar 116,96%;
3. APK SMP meningkat 0,97% dengan capaian indikator kinerja sebesar 112,67%
4. APM SD meningkat 0,65% dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,61;
5. APM SMP meningkat 0,05% dengan capaian indikator kinerja sebesar 85,16%;
6. Rata-rata lama sekolah 10,64 tahun;
7. Harapan lama sekolah 16,08 tahun;
8. Rata-rata Nilai Ujian SD sebesar 219,91;
9. Rata-rata Nilai Ujian SMP sebesar 255,65.

misi Kesatu:

Misi tersebut bertujuan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah melalui 3
(tiga) sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah; meningkatnya kemandirian keuangan daerah; dan meningkatnya kualitas pelayanan
publik.
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah diukur berdasarkan 2 (dua)
indikator kinerja yaitu Predikat LAKIP Kabupaten, dan Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah; penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan dan
aset daerah, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengawasan daerah. Pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman
semakin kuat, hal ini merupakan keberhasilan aspek lain dalam tata kelola pemerintahan yang antara lain:
1. Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami kemajuan berdasarkan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mencapai
72,81 kategori BB dibandingkan realisasi tahun 2016 pada indeks 69,86.
2. Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah
Kabupaten Sleman dari target predikat A tercapai dengan predikat BB.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh predikat kategori sangat tinggi
berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sejak
tahun 2010 hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Kepemimpinan birokrasi pemerintahan Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan Leadership Award Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri.
Pada dimensi akuntabilitas keuangan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016 memperoleh nilai optimal yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), sehingga target indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
pada sasaran sasaran ini pencapaian kinerjanya adalah 100%. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 belum ditetapkan. Opini WTP
diperoleh lima kali berturut-turut sejak tahun 2012.
Pencapaian akuntabilitas kinerja tersebut berkat kerja yang sungguhsungguh dalam
menetapkan perencanaan daerah awal waktu dan sasaran pembangunan yang
berorientasi hasil (outcome), refocusing program/kegiatan yang mendukung sasaran
pembangunan, penetapan APBD awal waktu, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih handal, pengelolaan data kinerja yang baik, serta pelaporan kinerja
yang tepat waktu dan berkualitas. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
telah menerapkan e-government melalui sistem informasi manajemen (SIM) dan
aplikasi berbasis telepon pintar. SIM dan aplikasi yang telah dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sejumlah 78.
Dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan tolok ukur kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah dari target 31% dapat terealisasi
31,56% atau tercapai 101,80%. Realisasi PAD melalui pajak daerah terealisasi 117,54%,
retribusi daerah terealisasi 114,17%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 100%, dan lain-lain PAD yang sah terealisasi 111,92%. Sasaran
peningkatan kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terealisasi 81,08 meningkat dibandingkan IKM tahun 2016 sebesar 79,36. Peningkatan IKM menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang
dilaksanakan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) semakin baik.
Pelayanan publik yang strategis senantiasa menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus dilakukan perbaikan, salah satunya pelayanan kependudukan
dan pencatatan sipil. Capaian pelayanan terlihat dari jumlahpenduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) 97,59% meningkat 2,71% dari jumlah tahun
lalu sebesar 94,88%. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran mengalami kenaikan 14,82% dan kutipan akta kematian meningkat 3,88%.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kepuasan pelayanan,
untuk itu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas
aparatur daerah, antara lain melalui program pendidikan kedinasan, seleksi dan
pengiriman tugas belajar, pengiriman diklat teknis dan diklat fungsional, uji kesehatan dan tes narkoba. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini 9.428 pegawai,
55,54% pegawai berpendidikan sarjana dan pasca sarjana, 20,62% berpendidikan
diploma, sisanya 23,84% berpendidikan SLTA kebawah, jumlah ASN perempuan
60,02%, dan laki-laki 39,98%. Prestasi yang diraih dalam bidang kepegawaian yaitu
Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B.
Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 mendapatkan apresiasi antara lain dari:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Inovasi “Tua Keladi” (SanTUn LansiA KEsehatannya LAyak DIperhatikan) di
Puskesmas Gamping I dan inovasi Sunmor Minggu Pahingan Lapangan Denggung
di Kecamatan Sleman masuk sebagai “Top 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik tahun 2017 yang diikuti oleh 3.054 inovator dari kementerian, lembaga,
pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan, melakukan pembinaan, dan penilaian terhadap role model pelayanan publik
pada 76 Kabupaten/Kota yang difokuskan pelayanan kesehatan, perizinan, dan
kependudukan catatan sipil. Hasil yang diperoleh RSUD Sleman, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan capaian kinerja dalam kategori B (baik).

1. Penghargaan Kabupaten Sehat Tingkat Pengembangan (Swasti Saba Wistara)
dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Puskesmas Minggir menjadi juara II Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan penghargaan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Innovative Government Award
(IGA) tahun 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai peringkat ke 7.
5. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Leadership Award kepada
Bupati Sleman.

$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

memenuhi amanat pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka dalam
kesempatan ini kami akan sampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:
Laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang kami sampaikan merupakan informasi realisasi penyelenggaraan pemerintahan
tahun 2017, yang didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, RKPD tahun 2017,
dan APBD tahun 2017 yang meliputi 5 misi, 15 sasaran pembangunan, 179 program,
dan 915 kegiatan.

2017

Persentase Keluarga Miskin

Penanganan kemiskinan juga dilaksanakan dengan peningkatan kecakapan kewirausahaan baik untuk pemuda, penyandang disabilitas, dan pengembangan kelembagaan sosial, serta penyediaan infrastruktur kelistrikan dan energi terbarukan.
Angka kemiskinan turun 1,12% dari tahun 2016 sebesar 10,60% menjadi 9,48 di tahun
2017, sedangkan jumlah KK Miskin pada tahun 2017 sebanyak 34.128 KK turun 4.745
KK dari tahun 2016 sebanyak 38.873 KK.
misi Keempat:
“memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya
alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat. Indikator kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup meliputi: indeks
pencemaran air sungai target nilai 43, indeks pencemaran udara target nilai 41,00,
dan indeks tutupan hutan/vegetasi target nilai 32,26. Realisasi Indeks Pencemaran
Air Sungai adalah 29, Indeks Pencemaran Udara adalah 81,11 dan Indeks Tutupan
Hutan adalah 33,95. Kinerja Indikator pencemaran air sungai belum mencapai target
dikarenakan karena kondisi air sungai banyak tercemar dengan Bakteri Coli, upaya
yang telah dilakukan antara lain sosialisasi yang intensif tentang pengelolaan limbah
dan pembangunan IPAL terutama limbah rumah tangga dan limbah ternak.
Upaya pengelolaan lingkungan diiringi dengan inovasi dalam tindakan pencemaran
lingkungan yaitu dengan mengintensifkan gerakan Patroli Sampah Liar (PASALI).
Maksud dan tujuan PASALI terutama untuk memberikan efek jera kepada masyarakat
yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan
indikator kinerja jumlah Lembaga Tangguh Bencana, meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) dari target 21, telah terealisasi sebanyak 24 desa, atau mencapai
114,28% dan Sekolah Siaga Bencana (SSB) terealisasi 40 sekolah dari target 36
sekolah, atau 111,11%.
Kejadian bencana melanda wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2017, terutama
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Sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat dengan indikator menurunnya
jumlah konflik SARA dari target kurang dari 5 kasus dengan realisasi tidak ada
kasus SARA pada tahun 2017. Capaian sasaran ini di dukung oleh program pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan peningkatan peran serta
kepemudaan.
Sasaran meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator kinerja pelestarian warisan budaya
pada tahun 2017 dapat terealisasi 23,87% dari target 23,80%, sehingga capaiannya
sebesar 100,29%. Pelestarian warisan budaya dilakukan terhadap monumen, situs,
museum, bangunan, struktur, dan rumah tradisional. Peningkatan kualitas budaya
masyarakat dilakukan melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan
dan keragaman budaya.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan desa berbudaya di
6 desa, pelestarian nilai-nilai kebudayaan melalui lomba macapat, geguritan, mendongeng, cerita budaya daerah, dan lomba permainan tradisional, pembinaan lembaga
kebudayaan terhadap 20 lembaga budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan melalui Karnaval Keprajuritan, Bregada Prajurit, dan Bregada
Narakarya. Prestasi yang diraih dalam urusan kebudayaan adalah Juara umum Karnaval Keprajuritan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta tanggal 19 November 2017.
Sebagai pengemban amanah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman
Kami menyadari bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum dapat berhasil seluruhnya, dan masih terdapat sasaran, program, dan kegiatan yang belum
mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu kami dan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman akan senantiasa berusaha memperbaiki agar tata kelola
pemerintahan dapat lebih baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah
dan pelayanan publik.
Atas keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017, kami
mengucapkan terima kasih kepada jajaran legislatif, eksekutif, instansi vertikal, dan
masyarakat Kabupaten Sleman atas dukungan dan peran sertanya secara aktif dan
produktif. Selanjutnya kami akan terus meningkatkan dan melanjutkan tugas menyelenggarakan pemerintahan demi mewujudkan visi pembangunan tahun 2016-2021:
Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021.

Sleman, 22 Maret 2018
BUPATI SLEMAN,

sri purnomo

