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INFORMASI  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 
 
 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Magelang yang kami hormati, 

 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya. Sebagai perwujudan tanggungjawab dalam memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kami sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008. 

Sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, menjadi kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menyampaikan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat. Ketentuan ini 
telah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. 

Selanjutnya melalui media cetak ini kami informasikan Ringkasan laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 sebagai berikut : 

I. VISI DAN MISI 

Rencana Strategis Kabupaten Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 
13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2009 yang 
berfungsi sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah. 
1. Visi  

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Mandiri, Berdaya Saing, Madani 
dan Sejahtera.”  

2. Misi 
a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, fasilitas-fasilitas 
peribadatan beserta perangkatnya. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan penguasaan ilmu dan teknologi 
dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

c. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi dengan mengembangkan 
sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam / 
lingkungan dan sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing serta 
berwawasan pembangunan berkelanjutan. 

d. Terjaminnya kondisi tertib, aman, demokratis, penegakan hukum dan hak azasi 
manusia yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam seluruh aktivitas di 
masyarakat serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

f. Meningkatkan kemandirian dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah dalam 
rangka terbentuknya otonomi daerah yang tangguh dan bertanggung jawab. 

 

II. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2008 

1. Urusan Pendidikan 
Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, dilaksanakan program pendidikan anak 
usia dini, wajar dikdas 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan 
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Capaian kinerja urusan 
pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator : Angka Putus Sekolah (APS), Angka 



 2 

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menggambarkan 
banyaknya siswa yang putus sekolah (drop out) di setiap tingkat pendidikan. Semakin 
rendah angka APS menunjukkan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat. 
Pada tahun 2008 APS yang ada di setiap tingkatan pendidikan mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2007.  APS untuk tingkat SD/MI turun dari 0,20 % menjadi 0,17 %, 
untuk tingkat SLTP/ MTs turun dari 1,09 % menjadi 1,05 %, dan tingkat SMU/ SMK/ MA 
turun dari 1,08% menjadi 1,04 %.  APK di tingkat SD/MI turun dari 107,68 % menjadi 
103,55 % yang disebabkan faktor adanya kebijakan regrouping sekolah yang siswanya 
sedikit, sedangkan APK tingkat SLTP/MTs naik dari 86,92 % menjadi 95,96 %, dan 
pada tingkat SMU/SMK/MA naik dari 32,18 % menjadi 46,42 %. APM untuk tingkat SD/ 
MI naik dari 92,40 % menjadi 98,14 %, untuk tingkat SLTP/ MTs naik dari 62,48 % 
menjadi 88,85 %, sedangkan untuk SMA/SMK/MA naik dari 24,85 % menjadi 34,81 %. 

2. Urusan kesehatan  
Dijabarkan melalui program-program penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, 
pengawasan obat dan makanan, pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana 
dan prasarana kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, penanggulangan dan 
pencegahan penyakit menular, pengembangan lingkungan sehat, dan jaring pengaman 
bidang kesehatan. Angka rata-rata usia harapan hidup tahun 2008  tercatat 72,11 tahun 
sama dengan tahun 2007. Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan dari 4,98 per 
seribu kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 6,95. Kenaikan ini didisebabkan 
adanya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) karena asupan gizi yang rendah. Pada 
tahun 2009 akan dilaksanakan “metode kanguru” kepada paramedis dan masyarakat 
untuk meminimalisasi permasalahan kematian bayi akibat BBLR. Angka kematian ibu 
melahirkan penurunan dari 59,82 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2007 
menjadi 59,17.  Angka Kematian Balita, turun dari 0,84 per seribu balita pada tahun 
2007, menjadi 0,05 per seribu balita pada tahun 2008. Temuan Penyakit Menular, pada 
penyakit demam berdarah mengalami kenaikan dari 193 kasus menjadi 2007 kasus, 
penyakit malaria naik dari 28 kasus menjadi 33 kasus sedangkan untuk penyakit TBC 
terjadi penurunan dari 225 kasus menjadi 208 kasus.  Kasus Balita Gizi Buruk, turun 
dari sejumlah 143 kasus pada tahun 2007 menjadi 141 kasus pada tahun 2008. Pada 
tahun 2008 pada bidang-bidang strategis urusan kesehatan capaian kinerjanya adalah 
sebagai berikut : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan pada tahun 2008 tercatat 88.8 %, Cakupan Desa/kelurahan 
Universal Child Immunization (UCI) mencapai 98.7 %. Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit DBD 100 %.  

3. Urusan Lingkungan Hidup  
dijabarkan melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 
pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Pengelolaan sampah pada 
tahun 2008 dapat dilaksanakan 98 % dari 250.35 m3 sampah dapat ditangani 245,55 
m3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 73.43  %. 
Pengelolaan limbah B3 20 % yaitu dari 12 tertangani 3. Pengelolaan limbah yang 
diawasi adalah 15 dari 51 obyek atau 29.41.%. 

4. Urusan pekerjaan umum 
Urusan ini pada hakikatnya dilaksanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
dasar kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan adalah peningkatan dan 
pemeliharaan jalan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan, pengelolaan jaringan 
irigasi, dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan. Pada tahun 2008 dari 
641,11 km panjang jalan yang ada 67,48 % atau 432,59 km dalam kondisi baik.  

5. Penataan ruang,  
dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan revisi tata ruang wilayah Kabupaten 
Magelang. Urusan penataan ruang ini diperkuat melalui penataan organisasi pada DPU 
dan ESDM yang didalamnya terdapat fungsi penataan ruang dan lahan. 

6. Perencanaan pembangunan 
Diimplementasikan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD), konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), penyusunan KUA/PPAS, serta fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah 
perencanaan pembangunan. Penyusunan RPJPD dan RPJMD memberikan arah bagi 
perencanaan pembangunan tahunan sehingga diharapkan dapat ditentukan target dan 
tolok ukur keberhasilan pembangunan tahunan.  

7. Urusan perumahan,  
Dilaksanakan melalui kegiatan pendamping penyediaan sanitasi komunal dan air 
minum berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
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lingkungan perumahan. Di Kabupaten Magelang tahun 2008 tercatat 71,96 % jumlah 
rumah tangga yang menggunakan air bersih. 

8. Urusan kepemudaan dan olah raga 
Dilaksanakan dengan program peningkatan peran serta kepemudaan, pembinaan dan 
pemasyarakatan olahraga, dan pemberdayaan pemuda dan pelajar. Kabupaten 
Magelang perlu memikirkan ketersediaan sarana prasarana olehraga karena jumlah 
gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) yang tersedia per 1000 penduduk 
prosentasenya hanya mencapai 0,0008. Sementara rasio ketersediaan lapangan 
olahraga per 1000 penduduk  baru mencapai 0,021 %. 

9. Urusan penanaman modal,  
Kegiatan keikutsertaan dan penyelenggaraan pameran-pameran investasi. Ke depan 
perlu dikembangkan langkah-langkah pro aktif untuk dapat merangsang penanaman 
modal di Kabupaten Magelang. 

10. Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  
Pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah dilakukan dengan berbagai 
program antara lain pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha 
kecil menengah, pendukung usaha mikro kecil menengah, dan penguatan lembaga 
koperasi. Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2008 mencapai 74, 3 % yaitu 393 dari 
529 koperasi yang ada.   

11. Urusan kependudukan dan catatan sipil  
Program kependudukan diprioritaskan pada terwujudnya tertib administrasi 
kependudukan. Tertib administrasi kependudukan dilakukan dengan cara membangun 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan KTP dan KK. 
Dibandingkan tahun 2007, pada tahun 2008 pelayanan KTP naik 30,10 %, pelayanan 
KK naik 31,12%. Urusan catatan sipil dilakukan dalam pelayanan pemenuhan hak 
administrasi warga negara adalah pembuatan akta kelahiran. Pada tahun 2008, 
pelayanan akta kelahiran terlambat naik 60,2 %, akta kelahiran lebih dari 18 tahun naik 
58,67% bila dibandingkan tahun 2007.  

12. Urusan ketenagakerjaan  
Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan antara lain melalui program peningkatan kualitas 
dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan kesempatan kerja. Pada tahun 2008, 
pelatihan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah 
dibentuk kantor tersendiri yang menangani pelatihan ketenagakerjaan yaitu Kantor 
Diklat Ketenagakerjaan dan Aparatur. 

13. Urusan ketahanan pangan  
Urusan ketahanan pangan dilaksanakan guna menjaga ketersediaan pangan dari 
aspek produktivitas, distribusi dan kesehatan pangan. Ketersediaan pangan di 
beberapa komoditas melebihi kebutuhan masyarakat antara lain beras, jagung, ubi 
jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan sayuran. Pada tahun 2008 ketersediaan bahan 
pangan (beras) per 1000 penduduk adalah 140.720 kg. Konsumsi dan Keamanan 
Pangan  Jumlah Gizi yg dikonsumsi / kapita / hari (Gizi = Kalori, Protein, Vitamin, 
Lemak dan Mineral) mencapai 76,02 %.  

14. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,  
dilaksanakan melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 
anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Partisipasi perempuan 
di lembaga pemerintah tahun 2008 mencapai 54,7 %.  Pada tahun 2008, Kabupaten 
Magelang mendapatkan penghargaan PARAHITA EKA PRAYA dari Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan atas prestasi di bidang pengarusutamaan gender.   

15. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera,  
dilaksanakan melalui program pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, 
pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri. Pada tahun 
2008, jumlah peserta KB baru adalah 14,776 orang atau naik 1,46 % dibandingkan 
tahun 2007. Tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 76,3 % yaitu 162.873 
peserta dari 213.514 pasangan usia subur. 

16. Urusan perhubungan,  
dilaksanakan melalui program pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan, 
pemeliharaan prasarana lalu lintas, peningkatan dan pelayanan jaringan transportasi. 
Capaian atau hasil pelaksanaan kegiatan pada urusan ini antara lain dilihat pada aspek 
pencapaian pendapatan asli daerah yang naik 11,96 % bila dibandingkan tahun 2007. 
Pada tahun 2008 ini, PAD dari sektor perhubungan mencapai Rp. 1.639.644.700,- 
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17. Urusan komunikasi dan informatika,  
dilaksanakan antara lain melalui program pengembangan komunikasi informasi dan 
media massa, kerjasama dengan pers, dan pengembangan jaringan internet. 
Pengembangan RSPD menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Penerbitan Majalah 
berita daerah Suara Gemilang, secara berkesinambungan akan dibangun electronic 
Government di Kabupaten Magelang.  

18. Urusan pertanahan,  
Melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan yang telah didelegasikan dari 
Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dilakukan adalah penyelengaraan pengadaan/ 
pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan, fasilitasi penyelesaian sengketa 
tanah garapan, dan pemberian izin lokasi.  Pada tahun 2008, luas lahan yang 
bersertifikat mencapai 31,62 %. 

19. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,  
beberapa program strategis yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan 
wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, pencegahan dan 
penanggulangan bencana, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
Beberapa kegiatan yang menonjol antara lain penyusunan Rencana Aksi Daerah 
(RAD) Penanggulangan Bencana Alam, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tingkat partisipasi 
masyarakat mencapai 82%. 

20. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,  
Sub Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, antara lain dilaksanakan dalam 
bentuk penyusunan berbagai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti 
LPPD, LKPj, LAKIP, penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, 
serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan MUSPIDA. Sub Bidang 
Administrasi Keuangan Daerah, telah menggunakan Sistem Administrasi Pengelolaan 
Keuangan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari 
Permendagri 13 tahun 2005. Telah ditetapkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Sub Bidang 
Perangkat Daerah dan Kepegawaian, diilakukan melalui penataan organisasi perangkat 
daerah yang didasarkan pada PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 
2007. Organisasi perangkat daerah terdiri dari 3 Asisten Sekda, 8 Bagian Setda, 
Setwan, 3 staf ahli Bupati, 13 dinas, 8 Lemtekda, 4 lembaga lain, Satpol PP, 21 
kecamatan dan 5 kelurahan. Dalam penanganan kepegawaian di Kabupaten 
Magelang, manajemen dilakukan dengan program peningkatan kuantitas dan kualitas 
aparatur yang dilakukan dengan penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat 
teknis/fungsional, serta diklat Pra Jabatan. Sementara bagi pegawai yang terbukti 
melakukan pelanggaran diberikan sanksi hukuman disiplin. 

21. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa,  
Pada tahun 2008 dilaksanakan program antara lain penanggulangan kemiskinan, 
peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi 
pedesaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk 
memperkuat fungsi camat dalam pembangunan desa, telah dilaksanakan program 
bantuan daerah bawahan. Program ini memberdayakan masyarakat sekaligus 
memeratakan pembangunan desa. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
desa, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2008 telah memberikan bantuan 
kepada desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya sama dengan Tahun 
2007, yaitu sebesar Rp. 30 Milyar, di luar pemberian penghasilan tetap bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa yang mencapai Rp. 38 Milyar. Tingkat keswadayaan 
masyarakat dalam pembangunan mengalami peningkatan baik swadaya murni naik 
6,32 %, sedangkan swadaya pendamping naik 5,11 %. 

22. Penyelenggaraan urusan sosial  
diarahkan pada penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program ini 
kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, 
pembinaan para penyandang cacat, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 
Penanganan masalah kesejahteraan sosial berdimensi luas karena wilayah Kabupaten 
Magelang yang terdiri 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Pada tahun 2008 
tercatat  sarana panti asuhan di Kabupaten Magelang tercatat 26 buah. Penanganan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tercatat 62,9 % atau 17 dari 27 
PMKS. 
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23. Urusan kebudayaan, 
pada tahun 2008 dilaksanakan program pengembangan nilai budaya dan 
pengembangan kekayaan budaya. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan 
pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah seperti pelatihan macapatan dan 
pembinaan kesenian rakyat. Jumlah  benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 
dilestarikan di Kabupaten Magelang tercatat 51 buah. Untuk menampung aktivitas seni 
masyarakat maka diselenggarakan 6 event kegiatan pada tahun 2008. 

24. Urusan statistik,  
dalam rangka pelaksanaan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Magelang telah 
menyusun data-data statistik Tahun 2007 yang selanjutnya digunakan sebagai bahan 
dalam menyusun perencanaan program-program pembangunan. Produk 
penyelenggaraan urusan statistik yang dibuat adalah buku Kabupaten Magelang dalam 
Angka, Pendapatan Regional Kabupaten Magelang, Pendapatan  Regional Tingkat 
Kecamatan, Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi, PDRB Kabupaten Magelang, 
buku Sensus Ekonomi serta buku Saku Kabupaten Magelang. 

25. Urusan kearsipan,  
program yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah penyelamatan dan pelestarian 
dokumen/arsip daerah Hal ini bertujuan agar berbagai peristiwa penting, capaian 
prestasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
Kabupaten Magelang dapat terdokumentasi dan terarsip dengan baik, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan di tahun-tahun berikutnya. 
Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 55,17 % atau 32 
SKPD dari 58 SKPD yang ada . Disamping itu selama tahun 2008 dilaksanakan 2 (dua) 
kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan. 

26. Urusan perpustakaan,  
dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan 
perpustakaan. Untuk mendukung strategi optimalisasi peran perpustakaan, maka di 
perpustakaan  Muntilan dilakukan penambahan koleksi buku yang dimiliki. Pada tahun 
2008 koleksi buku tercatat 35.085 eksemplar, meningkat dibandingkan tahun 2007 
sejumlah 33.370 eksemplar.  

27. Urusan perikanan   
yang dilaksanakan melalui program pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi 
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Dibandingkan tahun 2007, pada 
tahun 2008 terjadi kenaikan produksi budidaya ikan untuk lauk sebesar 4,31%, dan 
kenaikan produksi budidaya ikan untuk benih siap tebar sebesar 3,59 %. Jumlah 
produksi perikanan mencapai sebanyak 4.255,9 atau 108.30 % dari target yang 
ditetapkan  sebanyak 3.931.0. Jumlah rata-rata konsumsi ikan mencapai 12,14 kg atau 
107.6 % dibandingkan target sebanyak 11,28 kg.   

28. Urusan pertanian,   
merupakan salah satu urusan unggulan di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2008 
sektor pertanian  menyumbangkan PDRB sebesar Rp 1.942.857.640.000 atau 26,72 % 
dari total PDRB Kabupaten Magelang sejumlah Rp 7.271.128.940.000,-. Produktivitas 
Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 

29. Pelaksanaan Urusan kehutanan,  
diarahkan kepada program pelestarian dan pengendalian pemanfaatan hutan oleh 
masyarakat melalui kegiatan pembuatan hutan rakyat yang bermanfaat memelihara 
kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan 
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 1.450 ha dari Luas total hutan dan lahan kritis 
47.736 ha atau 3.04 % 

30. Pelaksanaan Urusan energi dan sumber daya mineral 
Diprioritaskan pada program pembinaan dan pengawasan pertambangan, dilakukan 
melalui kegiatan penataan pertambangan terpadu yang melibatkan lintas instansi 
seperti Satpol PP, Kantor Pertamben, Dinas Perhubungan, TNI/Polri, dan kecamatan. 
Selain itu telah dilaksanakan juga program pengawasan dan penertiban penambangan 
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan serta pembinaan dan pengembangan 
ketenagalistrikan melalui kegiatan pemerataan/penambahan jaringan listrik pedesaan. 

31. Urusan pariwisata,  
tujuan yang ingin pada tahun 2008 adalah mendorong pertumbuhan daerah, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kesempatan 
berusaha serta peningkatan PAD. Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2008 
meningkat 27,22 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 2.817.718 orang. 
Kunjungan wisatawan yang meningkat secara signifikan adalah Taman Rekreasi 
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Mendut naik 116,58%, objek wisata desa air terjun naik  71,5%, Candi Mendut dan 
Pawon naik 43,47%. Pendapatan obyek wisata juga mengalami kenaikan sebesar 
41,45 % dari Rp. 20,058,371,275,- menjadi  Rp. 28.622.298.045,- yang memberikan 
kontribusi 9,81 % pada PDRB. 

32. Urusan industri  
diarahkan pada program Pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan 
kemampuan teknologi industri, dan pengembangan sentra-sentra industri potensial. 
Kontribusi urusan industry terhadap PDRB Kabupaten Magelang mencapai 18,62 %, 
Produksifitas sektor industri 44,8 % sedangkan kontribusi ekspor hasil industri terhadap 
total ekspor mencapai 99,8 %. 

33. Urusan perdagangan 
dilaksanakan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, 
pembinaan pedagang kaki lima, serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan. 
Dalam pengelolaan pasar yang ada di Kabupaten Magelang, retribusi pasar sebagai 
salah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil terealisasi Rp. 
3.101.684.540.-, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.840.298.193,-.  

34. Urusan ketransmigrasian,  
dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar wilayah-antar pelaku-antar sektor dalam 
pengembangan ketransmigrasian, serta fasilitasi perpindahan dan penempatan 
transmigrasi. Pada tahun 2008 diberangkatkan 10 KK Transmigrasi swakarsa. 

III. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

1. Kerjasama Antar Daerah 
a. Kerjasama Promosi Pariwisata dengan 13 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi 

Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Java Promo. 
Kerjasama ini dilaksanakan sejak tahun 2002 dan berlangsung secara berkelanjutan. 
Pada tahun 2008 kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp.50.000.000.-. Hasil 
kerjasama ini adalah pengenalan berbagai berbagai obyek wisata yang ada di 
Kabupaten Magelang sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kunjungan 
wisatawan di Kabupaten Magelang.  

b. Kerjasama pengelolaan obyek wisata Ketep Pass dengan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dengan sistem bagi hasil. Kerjasama ini dilandasi dengan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah.  

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 
Pada tahun 2008, urusan pemerintahan yang telah melaksanakan kerjasama dengan pihak 
ketiga adalah : 
a. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Magelang, 

kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan adalah : 
1) Kerjasama pencetakan majalah Suara Gemilang dengan Perusahaan Percetakan 

Daerah Kabupaten Magelang, menghasilkan ouput kegiatan berupa majalah Suara 
Gemilang sebanyak 18.000 esksemplar. 

2) Kerjasama penayangan dokumen publik dengan Harian Suara Merdeka (Suara 
Kedu) yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang 
meliputi : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2007 Bupati 
Magelang kepada DPRD, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Magelang, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007, Neraca Kabupaten Magelang, 
Ketersediaan dokumen publik, pelayanan perizinan di Dinas Kependudukan, 
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Rekapitulasi Peraturan Daerah Tahun 2007 
dan tahun 2008, daftar harga satuan upah Kabupaten Magelang serta rangkuman 
dokumen Rencana Strategis Kabupaten Magelang 2004 – 2009. 

 

b. Perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis Petugas Khusus Pengelola Masalah 
Kesejahteraan Sosial dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung 
dengan bidang kerjasama pendidikan, penelitian dan pembangunan bidang 
kesejahteraan sosial. Ouput kegiatan berupa peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan aparatur aparat yang menangani masalah kesejahteraan sosial serta 
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peningkatan pelayanan profesionalitas kepada masyarakat dan penyelenggara 
pembangunan bidang kesejahteraan sosial.  

c. Kerjasama pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan 
anak dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah 
Magelang (UMM) dengan hasil kerjasama pendampingan korban kekerasan. 

d. Kerjasama bidang pengarusutamaan gender dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Magelang dengan kegiatan penyusunan data pilah gender. dengan hasil tersusunnya 
data pilah gender di Kabupaten Magelang.  

e. Kerjasama dengan PT POS Indonesia tentang Penyewaan sebagian ruang Kantor 
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. 

3.  Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

     a.   Peristiwa bencana di tahun 2008 yang menonjol adalah : 

1) Tanah lonsor di Kecamatan Ngablak, Grabag, Bandongan, Kajoran, Salaman, 
Kaliangkrik dan Pakis mengakibatkan kerugian 13 rumah roboh dan rusak berat, 45 
rumah rusak sedang dan ringan, 1 masjid serta 14 unit infrastruktur.  

2) Kekurangan air bersih akibat musim kemarau yang berakibat 5 Desa di 3 
Kecamatan. 

b.  Antisipasi  yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah :  

     1)   Membuat peta rawan bencana maupun data-data penting lainnya 
2)  Rapat Koordinasi SATLAK PBP Kabupaten Magelang setiap 3 (tiga) bulan. 
3)  Mensosialisasikan ke tingkat Kecamatan dan desa. 
4)  Membuka Posko Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang. 
5) .Menyusun potensi Linmas. 
6)  Menetapkan daerah alternatif untuk pengungsian korban bencana 

  
V.  PENUTUP 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang ini 
merupakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah selama tahun 2008 di bidang 
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan gambaran 
yang sewajarnya kepada masyarakat . 

Berbagai upaya yang telah dilakukan, disamping menunjukkan keberhasilan sesuai 
dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, namun juga terdapat kekurangan dan 
permasalahan-permasalahan yang muncul dan perlu mendapat perhatian untuk 
penyelesaiannya. 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat 
baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semangat kebersamaan serta partisipasi 
masyarakat. 

 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 

                                                             BUPATI MAGELANG 
                                                                                       

                                                                   Ir. H. SINGGIH SANYOTO 

 

 

 

 


