
 
 

 
 

 
 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN 

PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BUPATI TABANAN  TAHUN ANGGARAN 2020  

  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tanggal 15 Pebruari 2021 tentang 
Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Laporan 

Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tabanan Tahun 
Anggaran 2020; 

b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 Maret 2021 
memutuskan untuk menyampaikan Rekomendasi kepada 

Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi 

Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
Tabanan Tahun Anggaran 2020; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122  ,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang 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 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyaat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197; 

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 79). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  

 
KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari keputusan ini. 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal 10 Maret 2021 

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TABANAN 

 
 
 

 
I MADE DIRGA 

 
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Bali di Denpasar  

2. Bupati Tabanan di Tabanan 
3. Arsip. 

 
 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN TABANAN 

NOMOR  2 TAHUN 2021 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN 

KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI  TABANAN TAHUN 

ANGGARAN 2020 

 

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BUPATI TABANAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2020 telah menetapkan tema : ”Pemerataan 

Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah Di Kabupaten Tabanan” yang 

diarahkan pada : 

1. Pemerataan Urusan Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan); 

2. Pemerataan Kwalitas Pelayanan Publik (Aparatur); 

3. Pemerataan Kwalitas Infrastruktur Prasarana Wilayah; 

4. Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Produk Unggulan Potensi Wilayah; 

5. Pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi 

BUMDES dan BUMDA;  

6. Penataan Daya Tarik Wisata; dan 

7. Peningkatan Kinerja Persampahan dan Lingkungan Hidup. 

 

Sebagai implementasi dari prioritas pembangunan daerah tersebut, 

berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tabanan dan secara umum telah berjalan dengan baik, namun 

perbaikan perlu terus diupayakan agar capaiannya dapat lebih dioptimalkan. 

Oleh karena itu, evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan harus tetap dilakukan 

dengan harapan mendapatkan hasil yang berkualitas sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam rangka perbaikan kinerja 

pemerintahan, maka DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan rekomendasi 

berupa catatan-catatan strategis yang memuat saran, masukan dan/atau 

koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan azas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sebagai pedoman dalam 

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat 

Tabanan yang SERASI : “Sejahtera, Aman dan Berprestasi” atau lebih dikenal 

dengan sebutan “TABANAN SERASI JILID II”, yang merupakan kelanjutan dari 

visi sebelumnya, dengan semangat baru dan landasan baru menjalankan 

ajaran Tri Sakti dengan menggali konsep dasar pembangunan dari paRa 

pendiri bangsa melalui “Pembangunan Semesta Berencana” dan 

memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui 

“Nawacita”. Semoga Tabanan Serasi ini dapat menjadi landasan terwujudnya 

pembangunan yang berkesinambungan menuju Tabanan Era Baru yang 

Aman, Unggul dan Madani. 

Selanjunya Rekomendasi DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan akan 

difokuskan pada 7 Program Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada 

Tahun 2020 dengan tidak mengabaikan bidang atau urusan lainnya. 



 

I. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

 

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 

96,23 %. atau Rp. 1.789.609.930.338,00 (1, 789 triliun lebih) dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp. 1.859.707.773.266,85.(1,859 triliun lebih). 

Realisasi PAD sebesar 84,50 % atau Rp 313.042.531.522,75 (313 Miliyar 

lebih) dari target yang ditetapkan sebesar Rp 370.463.460.648,44 (370 

miliyar lebih). Pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp 

1.446.648.512.618,41 (1,446 triliun lebih ) realisasinya mencapai Rp 

1.420.475.256.851,53 (1.420 triliun lebih) atau 98,19% sedangkan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah tercapai sebesar Rp 56.092.143.013,72 (56 

miliyar lebih) atau 131,68%  dari target yang ditetapkan sebesar Rp 

42.595.800.000,00 (42 miliyar lebih).  

Terkait dengan realisasi tersebut, DPRD menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali 

potensi yang dimiliki diluar sektor pariwisata sebagai bentuk 

antisipasi, terlebih lagi saat pandemi covid 19 saat ini, mengingat 

pariwisata sangat rentan dengan issu keamanan dan kesehatan baik 

regional maupun global, dimana pad yang sangat mengandalkan 

kontribusi sektor pariwisata akan sangat berpengaruh apabila terjadi 

issu yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan. 

2. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD,  

Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki karena sejauh ini beberapa asset daerah yang berpotensi 

ternyata tidak dapat dioptimalkan bahkan cenderung tidak terurus. 

Potensi yang seharusnya dapat menghasilkan dan meningkatkan 

PAD tetapi justru sebaliknya harus dibiayai dari PAD. 

3. Mengintensifkan pemungutan Pajak dan retribusi Daerah terutama 

pajak hotel dan restoran sebagai primadona, dengan demikian 

potensi pajak yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya. 

Untuk itu penerapan sistem pemungutan secara on line hendaknya 

segera dapat diwujudkan. Begitu juga halnya dengan rencana 

pemanfaatan E-ticketing atau e-billing dalam pengelolaan Daya Tarik 

Wisata agar dapat direalisasikan sebagai upaya peningkatan 

pendapatan daerah. 

 

4. Mengevaluasi perjanjian kerjasama pengelolaan asset daerah dengan 

pihak ketiga khususnya yang berjangka waktu lama, apabila 

diperlukan agar dilakukan peninjauan kembali setiap 5 tahun 

sehingga pelaksanaannya dapat dioptimalkan dan menguntungkan 

bagi para pihak. 

 

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 

 



Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 

1.640.994.573.164,50 (1,640 triliun lebih) dengan realisasi mencapai Rp 

1.542.225.318.768,32 (1,542 triliun lebih) atau sebesar 94%. Berkenaan 

dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan catatan 

agar Pemerintah Kabupaten Tabanan lebih mengedepankan hal-hal yang 

menyentuh kepentingan masyarakat, terlebih lagi dengan kondisi saat 

ini yaitu pandemi covid 19, baik melalui belanja operasional, belanja 

modal maupun belanja tak terduga.  Untuk mengoptimalkan realisasi 

Belanja Daerah agar disesuaikan dengan program kerja yang telah 

ditetapkan serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan 

perundangan-perundangan, sehingga akuntabilitasnya dapat terjaga 

dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.  

 

C. PEMBIAYAAN 

 

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun 2020 

Penerimaan pembiayaan dengan target sebesar Rp. 74.608.759.497,40 

(74,608 milyar lebih) dengan realisasi Rp. 68.934.099.497,40 (68, 934 

milyar lebih) atau 92%. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dengan 

target sebesar Rp. 60.000.000.000,00  (60 milyar) dan realisasi sebesar 

Rp. 54.250.000.000,00 (54,2 milyar lebih) atau 90%. Hal yang perlu 

mendapat perhatian yaitu pengelolaan deficit anggaran pada tahun 

tahun mendatang mesti dikendalikan secara ketat karena sisa lebih 

anggaran tahun yang lalu jumlahnya akan semakin kecil dengan 

penerapan sistem anggaran kinerja dengan output yang terukur dan 

penggunaan input belanja berpedoman pada analisis standar belanja.  

 

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tabanan 

menyelenggarakan 22 Urusan Wajib dan 6 urusan pilihan. Terkait dengan 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ini, DPRD Kabupaten 

Tabanan menyampaikan beberapa catatan strategis yang difokuskan pada 

pelaksanaan  Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 

2020 antara lain : 

 

1. Pendidikan  

 

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang 

diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya perbaikan dalam 

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dapat disampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan sosialisasi dan ketrampilan sistem pembelajaran jarak 

jauh (daring/luring) bagi pendidik, tenaga kependidikan dan anak 

didik serta menyediakan sarana dan prasarana, sehingga 

pembelajaran jarak jauh dimasa pandemi ini dapat dilaksanakan 

secara epektif, dan juga akan dapat membuat  pendidik dan anak 



didik terbiasa dengan sistem pembelajaran jarak jauh sesuai dengan 

kondisi dan kemajuan teknologi informasi. 

b. Menciptakan kondisi sekolah yang ideal dalam rangka menerapkan 

sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, baik di tingkat 

Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. 

c. Melakukan evaluasi dan pendataan terhadap keberadaan tenaga 

didik dan kependidikan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan 

pembelajaran dengan mempertimbangan sebaran yang lebih 

proporsional dan tidak menumpuk di lokasi tertentu. 

d. Kehadiran Trans Serasi sebagai sarana transportasi siswa juga 

masih perlu dipersiapkan pada saat new normal karena sangat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, jangkauan dan 

aksesnya perlu lebih diperluas agar dapat dinikmasti oleh seluruh 

peserta didik khususnya yang saat ini belum terjangkau program ini.  

 

2. Kesehatan 

 

Dalam bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi kemajuan yang telah 

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperluas akses 

layanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategis, baik dalam 

pelayanan tingkat dasar di Puskesmas Pembantu, Puskesmas, hingga 

pelayanan tingkat lanjut di BRSUD Tabanan. Untuk lebih 

mengoptimalkan akses layanan kesehatan, disarankan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan edukasi untuk membangun budaya hidup sehat  

melalui penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sebagai 

upaya untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan berbagai 

penyakit menular terlebih lagi dimasa pandemi covid 19 saat ini. 

b. Meningkatkan dan mengepektifkan sistem pelayanan kesehatan 

berbasis elektronik  baik  pelayanan kesehatan tingkat pertama 

maupun tingkat lanjutan, sekaligus dapat memberikan kenyamanan 

saat berobat apalagi pada masa pandemi saat ini. 

c. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas BRSUD, UPTD RS 

Nyitdah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai dengan 

standar sehingga dapat mendukung jenis layanan yang telah 

dikembangkan selama ini. Apabila dipandang perlu demi 

meningkatkan pelayanan, agar menambah jumlah Puskesmas rawat 

inap termasuk tenaga medis dan paramedisnya agar dapat 

melakukan penanganan terhadap jenis penyakit yang tidak 

memerlukan tindakan medis tertentu sehingga dapat mengurangi 

beban BRSUD sebagai tujuan rawat inap. 

d. melaksanakan langkah-langkah untuk mendorong operasionalisasi 

Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar 

kinerja pelayanan Puskesmas semakin meningkat dan profesional, 

serta pemanfaatan anggarannya dapat lebih dioptimalkan guna 

mengurangi beban masyarakat. 

e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BPJS terkait 

langkah langkah sosialisasi JKN agar sampai ke tingkat desa, 

terutama pelayanan rujukan pasien, serta mengupayakan agar kartu 

JKN tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. 



 

3. Pertanian 

 

Sektor pertanian menjadi andalan dalam menghadapi resesi 

perekonomian pada masa pandemic Covid -19. Dalam rangka 

mewujudkan Program Ketahanan Pangan dan mempertahankan 

predikat sebagai Lumbung Pangan dimasa pandemic ini, pertanian 

dalam arti luas sebagai salah satu sektor unggulan perlu diintensifkan 

pengelolaannya. Untuk mendukung upaya tersebut, perlu dilakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan di bidang pertanian sekaligus sebagai bentuk 

komitmen keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani.  

b. Mencegah dan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

ditengah desakan kebutuhan lahan sebagai sarana pemukiman dan 

pengembangan sarana pariwisata dengan mewujudkan Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat lahan pertanian 

pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomis dan religius 

bagi masyarakat Bali khususnya Kabupaten Tabanan yang agraris 

terlebih lagi pada saat pandemi covid 19 saat ini. 

c. Meningkatkan  inovasi dengan mengintegrasikan pertanian dengan 

pariwisata sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk 

menggeluti bidang pertanian. Dengan demikian harapan bidang 

pertanian sebagai penyerap lapangan kerja dapat terealisasi. Harapan 

ini akan terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal 

dan Pariwisata, yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan. 

 

d. Meningkatkan pendampingan dengan mengoptimalkan peran tenaga 

penyuluh pertanian serta menerapkan teknologi pertanian, 

pencegahan hama penyakit, subsidi benih dan pupuk, serta 

perbaikan infrastruktur guna meningkatkan kuantitas dan kualitas 

hasil pertanian 

e. Fasilitasi penyaluran dan pemasaran hasil pertanian lebih 

ditingkatkan, mendorong sektor pertanian agar menghasilkan 

komoditi pertanian berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, 

mengoptimalkan peran BUMDES dan BUMD untuk menampung hasil 

pertanian serta membangun jaringan pasar atas produksi pertanian, 

untuk mengatasi masalah pasca panen. 

 

4. Pariwisata 

 

Sejauh ini sektor Pariwisata memberikan kontribusi terbesar 

dalam Pendapatan Asli Daerah. Ada kesan bahwa kondisi saat ini telah 

menempatkan kita pada zona nyaman sehingga kurang melakukan 

inovasi, padahal terdapat banyak potensi pariwisata yang belum digali 

dan banyak pula potensi yang belum dioptimalkan sebagai penghasil 

PAD, disamping sebagai upaya untuk menambah kuantitas dan kualitas 



Daerah Tujuan Wisata. Pariwisata juga merupakan motor penggerak 

ekonomi yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan secara 

berkelanjutan. Namun pada saat situasi pandemi covid 19 ini sektor 

pariwisata mengalami kesulitan. Terkait dengan hal tersebut kami 

menyampaikan beberapa hal sebagai langkah perbaikan antara lain : 

a. Menerapkan protokol kesehatan pada layanan pariwisata agar layak 

untuk dikunjungi pada masa pandemi ini, sebagai modal dalam 

meningkatkan PAD, serta dengan meningkatkan sarana prasarana 

dan perbaikan  infrastruktur jalan, sehingga aksesibilitas menuju 

Daerah Tujuan Wisata menjadi lancar. 

b. Menerapkan protokol kesehatan dalam  melakukan upaya 

pelestarian budaya daerah melalui pembinaan serta pendampingan 

terhadap kelompok-kelompok  

masyarakat, baik desa adat, sekaa teruna dan sekaa-sekaa kesenian 

lainnya. sehingga lembaga adat dapat berfungsi sebagai pusat 

pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang mengakar di 

masyarakat karena pariwisata budaya merupakan esensi dari 

pengembangan sektor pariwisata. 

c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan disetiap 

DTW dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kerjasama 

dengan desa adat, karena keberlangsungan pariwisata sangat 

tergantung dengan rasa aman dan nyaman wisatawan tentunya 

dengan protokol kesehatan. 

d. Meningkatkan Pemanfaatan e-tiketing atau e-billing pada Daerah 

Tujuan Wisata merupakan upaya untuk peningkatan PAD, karena 

transaksi non tunai ini disamping dapat mencegah terjadinya in 

efisiensi dapat juga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dalam 

bertransaksi. 

e. Pengelolaan Desa Wisata agar berpedoman pada Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Desa Wisata. Pengembangan Desa 

Wisata agar dimungkinkan memanfaatkan Dana transfer ke Desa 

mengingat kendala utama dalam pengembangan Desa Wisata adalah 

masalah pendanaan. 

f. Pembangunan Kepariwisataan hendaknya mengacu pada Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Tahun 2019-2025 sebagai penjabaran visi dan misi 

pembangunan daerah, sebagai dasar hukum dan dasar 

pertimbangan penyusunan program kegiatan di bidang 

kepariwisataan serta dasar pengelolaan dan pengendalian 

pembangunan kepariwisataan. 

  

5. Ekonomi Kreatif 

 

Untuk mendukung peningkatan dan pengembangan ekonomi 

kerakyatan, hendaknya dapat dilakukan hal-hal kreatif sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM, 

dengan membuka akses permodalan sebagai upaya untuk mendorong 

tumbuh kembangnya dan menfasilitasi untuk mewujudkan sinergitas 

UMKM dengan pengusaha dengan pola kemitraan yang saling  

menguntungkan sehingga mampu menjadi usaha yang maju dan 



kompetitif, sudah barang tentu dengan penerapan protokol 

kesehatan.  

b. Memberikan  pelatihan dan bantuan mesin produksi, mengingat 

keterbatasan sumber daya, UMKM masih dilakukan secara 

tradisional sehingga produk yang dihasilkan cenderung kurang 

inovatif, melalui protokol kesehatan. 

c. Membuka akses pasar untuk hasil produk UMKM dengan 

mengoptimalkan peran BUMDES, BUMDA, Toko Swalayan dan pasar 

lainnya mengingat kendala utama UMKM adalah masalah 

pemasaran. Produk UMKM rata-rata dipasarkan hanya pada daerah 

sekitar atau pasar tradisional padahal kualitas produksinya 

sesungguhnya mampu menjangkau negara lain (eksport) tidak lupa 

dengan protokol kesehatan. 

 

6. Infrastruktur dan Tata Ruang 

 

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong dan 

melancarkan interaksi ekonomi, sosial dan budaya melalui 

pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip 

pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang dan ramah 

lingkungan. Agar dapat mewujudkan harapan tersebut, disarankan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Menjaga kesinambungan Pembangunan infrastruktur jalan dengan 

perencanaan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan 

keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.  

b. Menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian, melalui 

pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian berupa waduk, 

embung dan bendungan, mengingat ketersediaan air sering menjadi 

kendala dalam menjaga keberhasilan usaha pertanian. 

c. Membangun secara bertahap infrastruktur sarana dan prasarana 

bagi keberlangsungan terlaksananya pelayanan publik, mengingat 

pada beberapa sektor pelayanan publik khususnya dalam pelayanan 

perijinan kondisinya belum komprehensif. 

d. Mempercepat proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan  

Penyusunan RDTR sehingga dapat dijadikan pedoman dalam 

pemanfaatan ruang. Ketiadaan pedoman dimaksud dapat 

menimbulkan ketidak pastian dalam pemanfaatan ruang ditengah 

masivnya alih fungsi lahan sebagai lokasi pemukiman dan sarana 

penunjang pariwisata. 

 

7. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

 

Untuk menjamin dinamisasi yang memungkinkan masyarakat dapat 

melakukan kegiatan dengan tentran, ntertib dan aman perlu 

diupayakan untuk menjaga  agar situasi dan kondisi tetap kondusif. 

Untuk itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut : 

a. Mewujudkan sinergitas antar aparat keamanan termasuk aparat 

keamanan tradisional dibawah koordinasi pemerintah daerah sesuai 



tugas dan fungsinya serta mendukung peran TNI/Polri di tingkat 

Desa melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, karena disamping 

menjaga keamanan dan ketertiban juga dapat melakukan pembinaan 

penduduk, melaksanakan kegiatan social ekonomi serta dapat 

bekerja sama dengan pemerintah desa. 

b. Mengingat wilayah Kabupaten Tabanan termasuk daerah rawan 

bencana maka perencanaan pembangunan yang berdasarkan tata 

ruang, antisipasi dan mitigasi bencana merupakan upaya untuk 

mengurangi resiko bencana. Disamping itu pendidikan kebencanaan 

perlu dimasyarakatkan sebagai bentuk kesiap siagaan dalam 

menghadapi bencana. 

 

8. Kepegawaian / Aparatur 

 

Keberhasilam pelaksanan program kegiatan pemerintah daerah 

khususnya dalam peningkatan pelayanan publik sangat tergantung 

pada dukungan pegawai / aparatur pemerintahan. Untuk itu dapat 

dilakukan beberapa hal : 

a. Membentuk sumber daya ASN yang mempunyai daya saing yang siap 

berkompentisi dan melakukan perubahan melalui inovasi dan 

gagasan yang mengandung unsur kebaruan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi melalui pendidikan dan latihan baik struktural dan 

fungsional. 

b. Menata dan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya 

sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat. 

c. Mendata kembali kebutuhan ASN di setiap perangkat daerah dalam 

rangka menyusun rencana kerja sebagai bahan usulan pengadaan 

ASN. 

 

9. Sosial 

 

Permasalahan social dapat timbul dari berbagai faktor penyebab, yang 

meningkat seiring merebaknya Pandemi Covid-19. Tidak adanya 

kepastian akan berakhirnya pandemi ini, menyebabkan meningkatnya 

tugas pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sosial. Untuk 

memanggulangi permasalahan social ini dapat diupayakan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Menanamkan nilai moralitas sejak dini dimulai dari rumah, sekolah, 

masyarakat serta pemerintahan agar dapat dijadikan contoh bagi 

masyarakat dalam keseharian serta melakukan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat agar tercipta masyarakat sadar hukum, karena 

permasalahan social sering muncul akibat adanya pelanggaran 

hukum.  

b. Memberikan bantuan sosial sebagai bentuk jaring pengaman sosial 

kepada masyarakat dengan sistem pengawasan berjenjang sehingga 

program ini terlaksana dengan tepat sasaran. 

c. Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu 

dengan mengusulkan kembali keanggotaan peserta KIS yang telah 

terputus tanpa pemberitahuan kepada masyarakat serta mendata 



kembali agar program KIS dapat diterima oleh masyarakat tidak 

mampu lainnya. 

 

10. Lingkungan Hidup 

 

Isu lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan 

mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pemerintah Daerah berperan 

penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan karena 

memiliki wewenang menerbitkan kebijakan dan  regulasi. Untuk 

mencegah permasalahan lingkungan beberapa hal dapat dilakukan : 

a. Melakukan pembinaan dan kampanye bahwa sampah plastik 

merupakan permasalahan lingkungan yang berbahaya karena dalam 

proses produksinya turut menyumbang emisi karbon ke udara 

disamping dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. 

b. Melakukan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dari 

lingkungan terkecil dengan menerapkan prinsip 3 R 

(reuse/menggunakan kembali, reduce/mengurangi dan 

recycle/mendaur ulang) dan sedapat mungkin mengurangi sampah 

sesuai kemampuan serta mendorong terbentuknya bank sampah 

sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

c. Meningkatkan daya dukung baik personil maupun sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah daerah 

mengingat pada saat- saat tertentu produksi sampah menjadi sangat 

tinggi serta mengupayakan untuk memanfaatkan teknologi dalam 

pengelolaan sampah. 

 

III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tabanan menerima 2 (dua) 

tugas Pembantuan dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Satker Dinas 

Pertanian Kabupaten Tabanan, yang telah dapat diselesaikan dengan baik 

dengan segala kendala yang dihadapinya. Kedepan diharapkan OPD terkait 

dapat menjalin komunikasi dan pendekatan yang lebih intensif dengan 

Kementerian terkait agar dapat memanfaatkan lebih banyak program dari 

pusat untuk disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sehingga 

dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dapat 

dioptimalkan untuk program kesejahteraan masyarakat. 

 

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TABANAN 

 

 

I MADE DIRGA 

 

 



 

 

 

 


