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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhsil menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2016. Penyusunan laporan
Kinerja Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota
Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan good
govrnance dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab. Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 TahuN 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 merupakan
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Salatiga

Tahun

2011-2016

untuk

tahun

yang

kelima.

Mengingat

Kota

berbagai

keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP Kota Salatiga
Tahun 2016 masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu
kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan
LKjIP yang akan datang.
Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat
sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga,

Maret 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA

ACHMAD ROFAI
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggung jawaban secara tepat, jelas
dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan pertanggungjawaban
kinerja (LKjIP) Pemerintah Kota Salatiga disusun mengacu pada Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Salatiga

Tahun

2011-2016.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 20112016 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan
setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis
mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi
kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan
sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
dan kemampuan anggaran pembiayaan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah
Kota Salatiga Tahun 2011–2016 selengkapnya disajikan sebagai berikut :
VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana
telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota
Salatiga ditetapkan visi daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016, yaitu : “SALATIGA YANG
SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT”
Penjelasan terhadap visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar,
fasilitas

umum,

pelayanan

publik

dan

pembangunan

berwawasan

lingkungan.
b. Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat
kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam
pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan
untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Sehingga diharapkan
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i

akan tercipta kehidupan masyarakat yang mandiri atau berdikari di bidang
ekonomi,

yang

didasarkan

pada

tujuan

akhirnya

yaitu

untuk

mensejahterakan rakyat. Kemandirian inilah yang mendasari segala
kebijakan Pemerintah Daerah yang akan selalu berorientasi pada
kesejahteraan rakyat tanpa membedakan suku, agama, golongan maupun
konstituen/basis politik.
c. Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung
tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi
manusia.
Berdasarkan Visi Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut
dalam Tujuan dan Sasaran. Rumusan Tujuan dan Sasaran PemerintahDaerah
Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
1. Misi I Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar
No
1

Tujuan
Mengembangkan
pemerataan akses dan
mutu pendidikan pada
jenjang pendidikan
PAUD, SD-MI, SMPMTS, SMU/SMK/MA

Sasaran
1

2

3

4

5
6
2

Meningkatkan cakupan,
jenis, dan kualitas
layanan kesehatan
masyarakat dan keluarga
berencana
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1

2

Meningkatnya ketersediaan sarana
dan prasarana pada semua jenjang
pendidikan
dalam
rangka
meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat
Meningkatnya
keterjangkauan
pelayanan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan bagi segenap
lapisan masyarakat
Meningkatnya
kelayakan
dan
sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan
Meningkatnya kualitas, relevansi dan
daya saing pendidikan pada semua
jenjang pendidikan termasuk kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kesesuaian kurikulum
dan kebutuhan dunia kerja
Meningkatnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Meningkatnya kualitas dan kapasitas
pelayanan kesehatan masyarakat
baik pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan
Tersedianya
fasilitas
pelayanan
kesehatan dengan biaya yang
terjangkau
ii

3

7

Tersedianya pelayanan kesehatan
dan keluarga berencana bagi warga
miskin/kurang mampu
Peningkatan kualitas SDM tenaga
kesehatan dan keluaga berencana
Pengendalian penyebaran HIV AIDS
dan penyakit menular lainnya
Peningkatan kesehatan ibu dan anak
melalui penurunan angka kematian
ibu, bayi dan balita
Peningkatan status gizi masyarakat

8

Menurunnya angka kesakitan

9

Melindungi kesehatan masyarakat
dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu dan berkeadilan
Peningkatan sarana dan jangkauan
KIE bidang kesehatan kepada
masyarakat
Peningkatan mutu
pelayanan
dokumen catatan sipil dan dokumen
administrasi kependudukan lainnya

4
5
6

10

3

4

5

Meningkatkan kualitas
1
dan kecepatan pelayanan
akte catatan sipil (Akte
Kelahiran, KTP) dan
dokumen administrasi
kependudukan lainnya
(Surat Keterangan
Domisili, Surat
Keterangan Pindah,
Kartu Keluarga)
Menciptakan kemandirian 1
dalam bidang ketahanan
pangan
2
Meningkatkan layanan
dan fasilitas serta akses
masyarakat terhadap
kesediaan sanitasi dan
air bersih

Meningkatnya penyediaan sumber
pangan alternatif
Tercapainya analisis pola pangan
harapan masyarakat
Tersedianya sanitasi dan air bersih
Terciptanya peningkatan kualitas
pelayanan fasilitas air bersih dan
sanitasi

2. Misi II Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan
No
1

Tujuan
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang memiliki
daya dukung dan daya
ungkit terhadap
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Sasaran
1

Terwujudnya peningkatan kualitas
dan kuantitas infrastruktur yang
memiliki daya dukung dan daya
gerak ekonomi social, transportasi,
komunikasi dan informatika, tata
iii

2

3

pembangunan ekonomi
dan sosial dengan
mengutamakan
kepentingan masyarakat
luas
Meningkatnya konservasi
dan pemanfaatan
lingkungan hidup untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pengelolaan
limbah padat dan cair
serta pelayanan
penanganan sampah

kota perumahan dan pemukiman

1

2
1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas
jaringan irigasi dan konservasi
sumber daya air dan pemanfaatan
lingkungan hidup
Menurunnya pencemaran
lingkungan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas
pengelolaan limbah padat, limbah
cair dan sampah

3. Misi III Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
No
1

Tujuan
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas rehabilitasi dan
penanganan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial

Sasaran
1
2

3

4

5
2

Meningkatkan upaya
penanganan mitigasi
bencana dan penanganan
keluarga korban paska
bencana
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1

2

Menurunnya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Terciptanya peningkatan pembinaan
dan pemberdayaan terhadap para
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
Terwujudnya
jaminan
dan
perlindungan
sosial
bagi
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
Terlaksananya
pelayanan
rehabilitasi dan sarana prasarana
kesejahteraan sosial
Menurunnya prosentase rumah
tangga miskin
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam meminimalkan
potensi terjadinya bencana
Meningkatnya
keahlian
dan
keterampilan anggota masyarakat
dalam menanggulangi bencana
untuk
meminimalkan
dampak
Bencana

iv

4. Misi IV Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
No
1

Tujuan
Meningkatkan
Perekonomian Daerah
Berbasis Ekonomi
Kerakyatan dan Partisipasi
Masyarakat dalam Proses
Pembangunan

Sasaran
1
2
3
4

5

6

2

Meningkatkan daya
dukung pemangku
kepentingan bagi
pengembangan UMKM
dan koperasi

1

2

3

4
3

Meningkatkan potensi dan
daya saing daerah melalui
peningkatan investasi

Meningkatnya daya saing daerah

2

Meningkatnya
pelayanan
dan
perijinan investasi
Meningkatnya promosi peluang
investasi
Terjaminnya keamanan berusaha

4
Meningkatkan kualitas,
penyerapan dan
perlindungan tenaga kerja

1

Meningkatkan
ketersediaan
lapangan kerja bagi masyarakat

2

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

3

Meningkatnya penyerapan tenaga
kerja
Terwujudnya
perlindungan
ketenagakerjaan
Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian
Meningkatnya
sumber-sumber

4
5
5

Meningkatkan sumber-
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Meningkatnya kerjasama antara
pelaku usaha kecil dan mikro
dengan
para
pemangku
kepentingan
Meningkat
pembinaan
dan
pendampingan
terhadap
para
pelaku UMKM dan koperasi
Meningkatnya akses permodalan
usaha bagi koperasi, dan UMKM

1

3

4

Meningkatnya jumlah UMKM yang
produktif
Meningkatnya jumlah koperasi yang
produktif
Meningkatnya
jumlah
sentra
perekonomian rakyat yang produktif
Meningkatnya
produksi
dan
produktifitas hasil perikanan dan
pertanian dalam arti luas
Meningkatnya
keberdayaan
kelompok
masyarakat
kurang
mampu
Meningkatnya
produksi
dan
produktivitas UMKM, Koperasi dan
sentra perekonomian
Meningkatnya daya dukung
pemangku kepentingan terhadap
pembangunan UMKM dan Koperasi

1

v

6

7

sumber penerimaan
daerah untuk mendukung
kemandirian keuangan
daerah
Meningkatkan pengelolaan
pasar tradisional yang
representatif

Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan daerah

2

1
2

1

pene-rimaan daerah
Meningkatnya kemandirian
keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan pasar
tradisional yang representatif
Terwujudnya
jaminan
dan
perlindungan keberadaan pasar
tradisional
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan daerah
melalui berbagai forum

5. Misi V Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat
Identitas dan Jati Diri Daerah
No

Tujuan

Sasaran

1

Mengembangkan budaya
lokal di masyarakat

1

2

Melestarikan nilai-nilai
kepahlawanan

1

2
3
4

Melestarikan benda cagar
budaya
Mengembangkan produk
ciri khas kota

1
1

Terwujudnya
pelestarian
dan
pengembangan budaya lokal dalam
kegiatan masyarakat
Meningkatnya pemahaman tentang
nilai-nilai
nasionalisme
dan
kepahlawanan
Terwujudnya
aktualisasi
kesetiakawanan sosial
Terjaganya Benda Cagar Budaya
Terwujudnya produk ciri khas Kota
Salatiga

6. Misi VI Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku
Kepentingan Pembangunan
No
1

2

3

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan koordinasi
antara lembaga eksekutif
dan legislative
Meningkatkan koordinasi
antara pemerintah daerah
dengan instansi vertikal

1

Meningkatkan kerukunan
antara pemeluk agama,
penganut kepercayaan,
suku dan etnis

1
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1

2

Terwujudnya
peningkatan
koordinasi antara eksekutif dan
legislatif
Meningkatnya koordinasi
pemerintah kota Salatiga dengan
instansi vertikal
Meningkatnya kualitas hubungan
antar umat beragama, suku dan
etnis
Meningkatnya kualitas kehidupan
vi

4

Meningkatkan stabilitas
hubungan antar partai
politik dan organisasi
masyarakat

1

beragama secara harmonis dalam
rangka saling menghormati dengan
semangat kekeluargaan
Terciptanya stabilitas hubungan
antar partai politik dan organisasi
masyarakat

7. Misi VII Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good
Governance
No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan
kualitas 1
SDM Aparatur Pemerintah
Meningkatkan kinerja
1
Aparatur Pemerintah
dalam memberikan
pelayanan publik
2

Terwujudnya
aparatur
yang
kompeten dan profesional
Terwujudnya transparansi dalam
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan
publik yang responsif, efektif dan
efisien
Meningkatnya
profesionalisme
aparatur pemerintah
Terwujudnya keterbukaan informasi
publik
Tersedianya sarana dan prasarana
informasi dan komunikasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
dalam penyebarluasan informasi
publik
Meningkatnya peran dan fungsi
kearsipan
Meningkatnya pengguna perpustakaan
Meningkatnya
keberpihakan
pemerintah kepada masyarakat
Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat

2

3
4
5
6

7
8
3

4

Meningkatkan kapasitas
dan keberpihakan
kelembagaan
pemerintahan kepada
masyarakat
Menyelenggarakan
pemerintahan yang
akuntabel

1
2

1

2

3
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Terwujudnya akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah
yang
visioner, ramah lingkungan dan
sustainable
Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan pembangunan daerah

vii

8. Misi VIII Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik
Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum
No

Tujuan

1

Meningkatkan nilai-nilai
demokratis di masyarakat

Sasaran
1
2

2

3
4

Meningkatkan ketentraman 1
dan ketertiban di
masyarakat
Meningkatkan penegakkan 1
produk hukum
Meningkatkan pemahaman 1
dan kesadaran masyarakat
terhadap produk hukum

Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat
Meningkatnya
partisipasi
dan
keterwakilan masyarakat dalam
politik
Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban dalam masyarakat
Meningkatnya ketaatan terhadap
produk hukum
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap produk hukum

9. Misi IX Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang
Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segala
Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi
No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan jaminan dan 1
kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak dan
perempuan
2

Meningkatnya jaminan dan
kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak

3

4
2

3

Menurunkan
prosentase 1
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Mewujudkan Kota Layak 1
Anak

Meningkatnya
jaminan
dan
kepastian
hukum
terhadap
perlindungan hak perempuan
Meningkatnya
pemahaman
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
oleh aparat
Terjaminnya hak sipil dan hak politik
warga negara
Turunnya prosentase kekerasan
dalam rumah tangga
Terwujudnya kota layak anak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 89 sasaran dengan 225
indikator disimpulkan bahwa 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator sasaran
atau sebanyak 81,33% dikategorikan sangat berhasil, 12 (dua belas) indikator
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viii

sasaran atau 5,33% dikategorikan berhasil,8 (delapan) indikator sasaran atau
3,56% hanya mencapai kategori cukup berhasil dan 22 (dua puluh dua)
indikator sasaran atau 9,78% hanya mencapai kategori kurang berhasil.
Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya
belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan kurang
berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.Dari hasil perhitungan
89 sasaran rata-rata capaian sebesar 99,14% terdiri dari

sasaran kategori

sangat berhasil (72 sasaran) sebesar 111,36%, kategori berhasil (5 sasaran)
sebesar 75,87%, kategori cukup berhasil ( 2 sasaran) sebesar 59,02% dan
kategori kurang berhasil (10 sasaran) sebesar 17,68%.Hasil perhitungan

ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016
sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa sasaran nilai capaian kinerjanya
belum

optimal

dikarenakan

kendala/hambatan.
mengungkapkan

Dalam

dalam

pelaporan

keberhasilan

juga

pelaksanaannya

LKjIP

Kota

Salatiga

mengungkapkan

mengalami
disamping

kegagalan

dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis
indikator kinerja, capaian secara rinci :
No
1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
Pengukuran Kinerja

Meningkatnya
1 Persentase ruang kelas yang layak 95,23%
ketersediaan sarana a SD
95%
92,66%
92,71%
dan prasarana pada
95,45%
semua jenjang
b SMP
95%
95,97%
97,54%
pendidikan dalam
rangka
c SMA
100% 82,49%
97,54%
meningkatkan
pelayanan
pendidikan kepada
masyarakat
Rata-rata capaian pada sasaran 1
95,23%
Meningkatnya
keterjangkauan
pelayanan
pendidikan pada
semua jenjang
pendidikan bagi
segenap lapisan
masyarakat;

1
a
b
c
d
e
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Keterangan

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) dari jenjang
pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA 117,81%
APK SD
100% 118%
118%
Sangat
Berhasil
APK
100%
Sangat
123%
123%
SMP/MTs
Berhasil
APK SMA/MA 100%
Sangat
164%
164%
Berhasil
APM SD
100% 101%
101%
Sangat
Berhasil
APM
99%
98,80%
89%
Sangat
ix

SMP/MTs
f APM
100%
113%
113%
SMA/MA
2 Prosentase
100%
99,69% 99,69%
penduduk yang
melek huruf
(15 tahun s/d
49 tahun)
Rata-rata capaian pada sasaran 2 108,75%

3

4

5

Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Meningkatnya
1 Rasio Guru/Murid pada semua jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
kelayakan dan
SMA, 100%
sertifikasi tenaga
1:14
SD/MI
1/14
100%
Sangat
pendidik dan
Berhasil
kependidikan
SMP/MTs
1/12
1:12
100%
Sangat
Berhasil
SMA/MA
1/12
1:12
100%
Sangat
Berhasil
Rata-rata capaian pada sasaran 3
Sangat
100%
Berhasil
Meningkatnya
1 Persentase guru layak mengajar, 94,58%
kualitas dan
100%
94,94%
SD/MI
Sangat
94,94%
relevansi
Berhasil
pendidikan pada
100%
92,31
SMP/MTs
Sangat
92,31%
semua jenjang
Berhasil
pendidikan
100%
96,48%
SMA/MA
Sangat
96,48%
termasuk kualitas
Berhasil
pendidik dan
tenaga
kependidikan.
Rata-rata capaian pada sasaran 4
94,58% Sangat
Berhasil
Meningkatnya
1 Persentase siswa putus sekolah : 100,70%
kesesuaian
SD/MI
0,00%
0,01%
100, 01% Sangat
kurikulum dan
Berhasil
kebutuhan dunia
SMP/MTs
0,00%
0,2%
100,2%
sangat
kerja
Berhasil
SMA/MA
0,00%
1,94%
101,9%
Sangat
Berhasil
2 Angka rata-rata
6,95
95,79% Sangat
nilai ujian
Berhasil
7,75
96,88%
nasional
8
disemua
7
6,24
89,14%
jenjang
7
pendidikan
7
7,58
108,29%

3
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Prosentase
siswa yang
lulus ujian

100%

6,22

88,86%

100%

100%

Sangat
Berhasil

x

Rata-rata capaian pada sasaran 5
6

7

98,83%

160
Jumlah
keterlibatan
org
pemuda dalam
kegiatan
kepemudaan
100%
2 Persentase
siswa
berprestasi di
bidang
olahraga
Rata-rata capaian pada sasaran 6

160org

100%

73,68%

73,68%

Berhasil

86,84%

100%

92,49%

92,49%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

99,37%

99.37%

Sangat
Berhasil

97,29%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Meningkatnya
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga dan
kepemudaan

Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat baik
pelayanan
kesehatan dasar
maupun rujukan
rujukan

1

1

2

3

Indeks
Kepuasan
Layanan
Masyarakat
Prosentase
sarana dan
prasarana
penunjang
dengan kondisi
baik
Waktu
Tanggap
Pelayanan
Dokter Di IGD
(Respon Time)

Rata-rata capaian pada sasaran 7
8

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Tersedianya
fasilitas pelayanan
kesehatan dengan
biaya terjangkau

1

2

3

Prosentase
ketersediaan
obat sesuai
kebutuhan
Prosentase alat
kesehatan yang
telah
dikalibrasi
setahun sekali
sebesar 100%
(8 item)
Cakupan
Pelayanan
Peresepan obat
generik

Rata-rata capaian pada sasaran 8
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65%

66,57 %

102,41%

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

175%

175%

Sangat
Berhasil

125,80%

Sangat
xi

9

81,35%

107%

75%
Cakupan
anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) yang
berKB
Rata-rata capaian pada sasaran 9

86,49%

115,22 %

Sangat
Berhasil

111,11%

100%

76,6%

76,6%

Sangat
Berhasil
Berhasil

76%
Angka
Pemakaian
Kontrasepsi/Co
ntraseptiv
Prevalence
Rate (CPR)
Pada
Perempuan 1549 Tahun
Rata-rata capaian pada sasaran 10

81,35%

107%

Sangat
Berhasil

91,80%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

1

Cakupan
Peserta KB
Aktif

2

10

Tersedianya
pelayanan
kesehatan dan
keluarga berencana
bagi warga
miskin/kurang
mampu

1

Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin.

2

11

Berhasil
Sangat
Berhasil

76%

Terlaksananya
pembinaan di
bidang kesehatan
dan keluarga
berencana

Peningkatan
kualitas SDM
tenaga kesehatan
dan keluarga
berencana

1

Cakupan
peserta

76%

81,35

107%

KB

Aktif
2

Rasio PLKB

2:1

2:5

80%

Berhasil

3

Rasio PPKBD

1:2

1 : 1,74

-

4

Prosentase
tenaga medis
(dokter) yang
telah
memenuhi
standar

85%

110%

129,4%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

5

Prosentase
tenaga perawat
yang
telah

75%

80%

106,67%
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Sangat
Berhasil

xii

memenuhi
standar
kompetensi dan
ketrampilan
6

Prosentase
tenaga bidan
yang
telah
memenuhi
standar
kompetensi dan
ketrampilan

80%

90%

7

Dokter pemberi
pelayanan di
poliklinik

90%

90%

100%

Sangat
berhasil

8

Tidak adanya
kejadian salah
tindakan pada
operasi

100%

100%

100%

Sangat
berhasil

102,82%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Rata-rata capaian pada sasaran 11
12

Pengendalian
penyebaran HIV
AIDS dan penyakit
menular lain

1

2

Angka
Notifikasi
Kasus
Tubercolusis
(Case
Notification
Rate/CNR)
Sucses Rate TB

118/100.
000

112,5%

335/100.00
0
283,9%

90%

77,2%

85,78%

3

Prevalensi
HIV/AIDS/Pro <0,3%
sentase
Penduduk Usia
15 – 49 Tahun
Yang
Terinfeksi HIV
(Kasus
Baru)/100.000
Rata-rata capaian pada sasaran 12
13

Peningkatan
kesehatan ibu dan
anak melalui
penurunan angka
kematian ibu, bayi
dan balita

1

2
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Cakupan
Kunjungan Ibu
Hamil (K4)
Cakupan
pertolongan
persalinan oleh

Sangat
Berhasil

0,16

Sangat
Berhasil
Cukup
Berhasil

53,3%

140,99%

98%

93,3%

95,20%

90%

99,9%

108,6%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
xiii

3

4
5

6

7

14

15

16

Menurunnya angka
kesakitan

tenaga
kesehatan yang
memiliki
kompetensi
kebidanan
Angka
70/100.
157,05/10
kematian ibu
224,36%
000
0.000
per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan
90%
96,11%
106,79%
kunjungan bayi
Cakupan
Pelayanan
90%
90,9%
101%
Kesehatan
Balita
Angka
Kematian Bayi
7,4/1.00 15,31/1.00
(AKB) per
206,9%
0
0
1.000
Kelahiran
Hidup
Angka
7,3
Kematian
16,09%
220,4%
/1.000
Balita per 1000
kelahiran hidup
Rata-rata capaian pada sasaran 157,89%

1

Cakupan
25%
desa/keluarga
siaga aktif
strata mandiri
Rata-rata capaian pada sasaran
100%
Prosentase
Balita gizi
buruk
mendapatkan
perawatan
2 Prosentase
0,02%
jumlah anak
balita yang
menderita gizi
buruk
Rata-rata capaian pada sasaran

Peningkatan status
gizi masyarakat

Melindungi kesehatan
masyarakat dengan
menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang
paripurna, merata,
bermutu dan
berkeadilan

1

1
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Cakupan
desa/kelurahan
UCI

100%

56,52%

226%

226%

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

SangatBe
rhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

100%

0,04%

200%

Sangat
Berhasil

150%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

100%

xiv

100%

Rata-rata capaian pada sasaran
17

18

Meningkatnya
1 Cakupan
100%
sarana dan
kelurahan siaga
jangkauan KIE
aktif
bidang kesehatan
kepada masyarakat
Rata-rata capaian pada sasaran
Peningkatan mutu
pelayanan
dokumen catatan
sipil dan dokumen
administrasi
kependudukan
lainnya

1

2
3

Rasio
Penduduk ber
97%
KTP/ e KTP
persatuan
penduduk
Rasio Bayi ber
65%
akte Kelahiran
Rata-rata waktu
penyelesaian penerbitan
dokumen kependudukan
dan pencatatan
sipil :
3 hari
Kartu Keluarga
Akte Kelahiran

Surat
Keterangan
Pindah
4 Prosentase
penduduk yang
memiliki
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil
5 Rasio pasangan
berakta nikah
6 Prosentase
permohonan
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil
7 Cakupan
penduduk yang
memperoleh
informasi
administrasi
kependudukan.
Rata-rata capaian pada sasaran
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100%

100%

100%

95%

98%

92%

142%

100%

100%

3 hari

100%

7 hari

7 hari

100%

1 hari

1 hari

100%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
100%

92,3%

92,3%

95%

90%

95%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

80%

93%

116%

Sangat
Berhasil
75%

75%

100%

106,19%

Sangat
Berhasil

xv

19

Meningkatnya
penyediaan sumber
pangan alternatif

1

2

Ketersediaan
energi
dan
protein
perkapita (%)
Persentase
Penanganan
Daerah Rawan
Pangan

Sangat
Berhasil
100%

108,56%

Sangat
Berhasil
75%

85%

Tercapainya
Analisis Pola
Pangan Harapan
Masyarakat

1

2

Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)--(%)
% Ketersediaan
Informasi
Pasokan, Harga
dan Akses
Pangan di
Daerah.

95%

90,7%

Tersedianya
sanitasi dan air
bersih

1

2

3

4
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95,47%

95%

91,36%

96,16%

85,82%

Proporsi
Rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan
terhadap air
minum layak
Presentase
keluarga yg
memiliki
jamban sehat
Tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok minimal
sehari-hari
Tersedianya
akses air
minum yang
aman dengan

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Rata-rata capaian pada sasaran
21

113,3%

110,93%

Rata-rata capaian pada sasaran
20

108,56%

70,65%

71%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100,5%

Sangat
Berhasil
80%

96,96%

121,2%

Sangat
Berhasil
68,87%

100%

145%

70,65%

71%

100,5%

Sangat
Berhasil

xvi

jaringan
perpipaan yang
terlindungi
5

Cakupan
rumah sehat

80%
87,46%

Rata-rata capaian pada sasaran
22

Terwujudnya
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur yang
memiliki daya
dukung dan daya
gerak ekonomi
sosial, transportasi,
komunikasi dan
informatika,tata
kota,perumahan
dan pemukiman.

1

Rasio Rumah
Layak Huni

2

Tersedianya
peraturan/reg
ulasi tentang
RTRW

3

4

5

6

7
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Tersedianya
Raperda
RDTRK dan
Zonasi
Terbangun dan
terpeliharanya
jalan dan
jembatan dalam
kondisi yang
mantap
Terbangun dan
terpeliharanya
sistem jaringan
drainase skala
kawasan dan
skala kota
Prosentase
jumlah sarana
alat pengujian
yang berfungsi
dengan baik
Prosentase
jumlah Rambu
d APILL yang
berfungsi dan
dalam kondisi

109,32%

115,30%
100%

95%

95%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil
80%

80%

100%

Sangat
Berhasil
95%

87%

91,6%

Sangat
Berhasil
60%

88,54%

147,6%

Sangat
Berhasil
100%

100%

100%

Sangat
Berhasil
97%

98%

101,03%

xvii

baik
105,03%

Rata-rata capaian pada sasaran
23

24

28,09%
Prosentase
Ruang Terbuka
Hijau
28,09%
2 Tersedianya
luasan RTH
publik sebesar
20% dari luas
wilayah
kota/kawasan
perkotaan
100%
3 Persentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti
87,5%
4 Prosentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan
sumber tidak
bergerak yang
mentaati
persyaratan
administratif
dan teknis
pengendalian
pencemaran
udara
5 Persentase juml 36,84%
ah perusahaan
wajib AMDAL
/UKL_UPL
yang telah
diawasi
Rata-rata capaian pada sasaran 23

Menurunnya
pencemaran
lingkungan

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas jaringan
irigasi dan
konservasi sumber

1

28,09%

100%

5,61%

19,97%

100%

100%

Sangat
Berhasil

87,5%

100%

Sangat
Berhasil

52,63%

142,86%

Sangat
Berhasil

92,57%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

1

Rasio Jaringan
Irigasi

0,043
km/ha

0,039 km/ha

92%

2

Terbangun dan
terpeliharanya

67%

90,87%

135,6%
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Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

Sangat
Berhasil

xviii

85%

92%

108,23%

daya air

25

saluran air
irigasi untuk
pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada.
Rata-rata capaian pada sasaran 24
72,5%
Prosentase
penanganan
sampah
40%
Tersedianya
sistem
air
limbah
skala
komunitas
/kawasana kota
72,73%
3 Prosentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian
pencemaran air.
Rata-rata capaian pada sasaran 25

Meningkatnya
1
kuantitas dan
kualitas
pengelolaan limbah 2
padat, limbah cair
dan sampah

26

Menurunnya
1 Prosentase
jumlah penyandang
Penanganan
masalah
PMKS
kesejahteraan
sosial
Rata-rata capaian pada sasaran 26
27

28

113,38%

15%

87%

120%

71%

177,5%

Sangat
Berhasil

90,91%

125%

Sangat
Berhasi

140,83%

Berhasil

98,47%

Sangat
Berhasil

98,47%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

14,77%

Terlaksananya
1 Prosentase
15%
pelayanan
Penanganan
rehabilitasi dan
PMKS
sarana prasarana
kesejahteraan
sosial
Rata-rata capaian pada sasaran 27

14,77%

Terciptanya
1 Prosentase
15%
peningkatan
Penanganan
pembinaan
PMKS
terhadap para
penyadang masalah
kesejateraan sosial
Rata-rata capaian pada sasaran 28

14,77%
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Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

98,47%

98,47%

Sangat
Berhasil

98,47%

Sangat
Berhasil

98,47%

Sangat
Berhasil
xix

29

Terwujudnya
jaminan dan
perlindungan
Sosial bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial

1

Prosentase
rekomendasi
bidang
kesejahteraan
rakyat

80%
(6
Rekom
)

80%
(6
Rekom

Rata-rata capaian pada sasaran 29
30

Angka
Kemiskinan
2 Prosentase
Anggaran
untuk
penanggulangan Kemiskinan
(Pro Poor
Budgeting)
Rata-rata capaian pada sasaran 30
31

Menurunnya
Prosentase Rumah
tangga Miskin

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
meminimalkan
potensi terjadinya
bencana

1

1

2

3

4

Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Prosentase
kegiatan patroli
bencana yang
terlaksana
Tingkat Waktu
Tanggap
Pelayanan
Wilayah
Manajemen
Kebakaran
Prosentase
aparatur
pemadam
kebakaran yang
memenuhi
standar
kualifikasi

33

5%

5.43

108,6%

105,97%
100%

133,33%

13%

9,38%

72,15%

67%

39%

58,21%

Cukup
Berhasil

42%

0%

0%

Kurang
Berhasil

51,37%

Cukup
Berhasil
Sangat
Berhasil

67,4%
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Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

75%

37%

Prosentase

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

103,33%

39,6%

1

100%
5.80

35%
Meningkatnya
1 Prosentase
jumlah UKM yang
UMKM/UKM
produktif
yang dibina
Rata-rata capaian pada sasaran 32

Meningkatnya

Sangat
Berhasil

6%

Rata-rata capaian pada sasaran 31
32

100%

113,14

113,14
182,2%

Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat

xx

Berhasil

jumlah koperasi
Koperasi Aktif
yang produktif
Rata-rata capaian pada sasaran 33
34

35

Meningkatnya
jumlah sentra
perekonomian
rakyat yang
produktif

1

Prosentase
Koperasi yang
meningkat
omsetnya

49%

182,2%
37,7%

76,9%

76,9%
Rata-rata capaian pada sasaran 34
5.69
6,38
112,13%
Meningkatnya
1 Prosentase
ton/ha
kg/pohon
produksi dan
capaian
produktivitas hasil
produktivitas
perikanan dan
tanaman
pertanian dalam
pangan padi
arti luas
(ton/ha)
5.7
6
105,26%
2
Prosentase
kg/poho kg/pohon
capaian
n
produktivitas
tanaman salak
(kg/pohon)
23.31
27
115,83%
3 Prosentase
kg/poho kg/pohon
capaian
n
produktivitas
tanaman pisang
(kg/phn)
104
40
38,46%
4 Prosentase
kg/poho kg/pohon
capaian
n
produktivitas
tanaman durian
(kg/phn)
3.454
3.493 ekor
101,13%
5 Prosentase
ekor
capaian
populasi sapi
perah (ekor)
1.367
1.349 ekor
98,68%
6 Prosentase
ekor
capaian
populasi sapi
potong (ekor)
3.522
3.250 ekor
92,28%
7 Prosentase
ekor
capaian
populasi
kambing (ekor)
1.158
799 ekor
68,99%
8 Prosentase
ekor
capaian
populasi domba
(ekor)
1.114.74 912.425 kg
81,85%
9 Prosentase
1 kg
capaian
produksi
daging sapi
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Sangat
Berhasil
Berhasil

Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Kurang
Berhasil

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

Cukup
Berhasil

Berhasil

xxi

(kg)
4.476.27 4.814.323
Prosentase
0 liter
liter
capaian
produksi susu
sapi (liter)
11 Prosentase
651.75
654,20 ton
ton
capaian
produksi ikan
konsumsi lele
(ton)
12 Prosentase
22,78
22,90 ton
ton
capaian
produksi ikan
konsumsi nila
(ton)
13 Prosentase
8.513.24 10.565.000
4 ekor
ekor
capaian
produksi benih
ikan lele (ekor)
14 Prosentase
1.541.81 1.550.000
3 ekor
ekor
capaian
produksi benih
ikan nila (ekor)
Rata-rata capaian pada sasaran 35
10

36

37

38

100%
Prosentase
tertib laporan
pertanggungja
waban
penerima hibah
bidang
keagamaan
Rata-rata capaian pada sasaran 36

Meningkatnya
keberdayaan
kelompok
masyarakat kurang
mampu

1

Meningkatnya
1 Prosentase
60%
UMKM yang
produksi dan
meningkat
produktivitas
omzetnya
UKM, Koperasi
dan Sentra
Perekonomian
Rata-rata capaian pada sasaran 37
Meningkatnya daya 1
dukung dan
kerjasama antara
pelaku usaha kecil
dan mikro dengan
para pemangku
kepentingan
2
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Jumlah UTTP
yg ditera ulang
bersertifikat

Partisipasi
terhadap
Program

0

24,24%

107,55%

Sangat
Berhasil

100,38%

Sangat
Berhasil

100,53%

Sangat
Berhasil

124,10%

Sangat
Berhasil

100,53%

Sangat
Berhasil

96,26%

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

0

0%

Kurang
Berhasil

40,4%

Kurang
Berhasil

40,4%

97,90%

84,67%

86,48%

100%

75%

75%

Kurang
Berhasil
Sangat
Berhasil

Berhasil

xxii

Dekranas dan
Dekranasda
Rata-rata capaian pada sasaran 38
39

40

41

42

43

Meningkatkan
pembinaan dan
1 Cakupan
35%
pendampingan
Binaan UMKM
terhadap para
pelaku UKM dan
koperasi
Rata-rata capaian pada sasaran 39
Meningkatnya
1
akses permodalan
usaha bagi
koperasi, dan UKM

Prosentase
70%
koperasi, prakoperasi,
kelompok
usaha dan
UMKM yang
menerima
pinjaman
modal
Rata-rata capaian pada sasaran 40

Meningkatnya
1
kelembagan
kewirausahaan,
koperasi, dan UKM
2

Prosentase
Koperasi yang
66%
Menyelenggara
kan RAT
Prosentase
Koperasi yang
5%
Berpredikat
Sehat
3 Prosentase
Koperasi yang
40%
Berpredikat
Cukup Sehat
Rata-rata capaian pada sasaran 41

Meningkatnya
Daya Saing Daerah

Jumlah
33,6%
produk/pelaku
IKM makanan
yang
mempunyai
daya saing
Rata-rata capaian pada sasaran 42

Meningkatnya
pelayanan dan
perijinan investasi

1

1

Tersedianya
100%
Pelayanan
Perijinan
Terpadu Satu
Pintu
Rata-rata capaian pada sasaran 43
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39,6%

67,44%

80,74%

Berhasil

113,14%

Sangat
Berhasil

113,14%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

96,34%

96,34%

32%

48,48%

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

7,69%

153,8%

Sangat
Berhasil

41,5%

103,75%

Sangat
Berhasil

102,01%
34,45%

102,5%

102,5%
100%

100%

100%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
xxiii

44

45

Meningkatnya
promosi peluang
investasi

Prosentase
kenaikan
kunjungan
100%
wisatawan
dalam negeri
dan luar negeri
2 Jumlah Pelaku
60%
Usaha yang
mengisi LKPM
3 Terselenggaran
ya Pelayanan
Perijinan dan
Non Perijinan
Bidang
100%
Penanaman
Modal melalui
PTSP di
Bidang
Penanaman
Modal
Rata-rata capaian pada sasaran 44

Terjaminnya
keamanan berusaha

1

2

Terimplementa
sikannya
Sistem
Pelayanan
Informasi dan
Perizinan
Investasi
Secara
Elektronik
(SPIPISE)
Prosentase
penyelesaianny
a pengaduan
pelayanan
perizinan

100%

123,14%
123,14%
(160.089)

72,5%

Meningkatkan
ketersediaan lapangan
kerja bagi masyarakat

1

2

3
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Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
Rasio
kesempatan
kerja terhadap
penduduk usia
produktif
Rasio Jumlah
Pencari Kerja

120,83%

Sangat
Berhasil
Cukup
Berhasil

67%

67%

103,66%

75%

75%

Sangat
Berhasil

Berhasil

Sangat
Berhasil
100%

100%

Rata-rata capaian pada sasaran 45
46

Berhasil
Sangat
Berhasil

1

100%

87,5%

Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

94%

94%

75%

63%

84%

0,75%

0,25%

33,33%

Berhasil

Kurang
Berhasil
xxiv

47

48

49

50

51

52

Terhadap
Lowongan
Kerja yg
tersedia
Rata-rata capaian pada sasaran 46
Meningkatnya
1 Prosentase
18%
kualitas tenaga
Pencari Kerja
kerja
yang mengikuti
Pelatihan
Rata-rata capaian pada sasaran 47
Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja

Prosentase
65%
Pencari Kerja
yang
ditempatkan
Rata-rata capaian pada sasaran 48

Terwujudnya
perlindungan
ketenagakerjaan

1

1

Prosentase
70%
Tenaga Kerja
yang telah
menjadi Peserta
Jamsostek
Rata-rata capaian pada sasaran 49

Terwujudnya
1 Jumlah KK
10 KK
fasilitasi
yang mengikuti
ketransmigrasian
transmigrasi
Rata-rata capaian pada sasaran 50
Meningkatnya
sumber-sumber
penerimaan daerah

Prosentase
100%
Peningkatan
Penerimaan
PAD dan PBB
2 Prosentase
100%
Peningkatan
Penerimaan
Pajak Daerah
3 Prosentase
95%
BUMD
kategori sehat
Rata-rata capaian pada sasaran 51

Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah

1

1

2

3
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Prosentase
Peningkatan
Penerimaan
PAD
Prosentase
peningkatan
penerimaan
PBB
Laju PDRB per

100%

70,44%

12%

66,66%

66,66%
25%

38,46%

38,46%
61%

87,14%

87,14%
0 KK

0%

0%

Berhasil

Cukup
Berhasil

Cukup
Berhasil
Kurang
Berhasil

Kurang
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil
Kurang
Berhasil
Sangat
Berhasil

117,43%

117,43%

114,5%

114,5%

Sangat
Berhasil

75%

78%

Berhasil

103.62%
104,33%

104,33%

100%

105,17%

105,17%

10%

4,27%

42,7%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
berhasil

Sangat
xxv

sektor usaha
atas harga
berlaku
4 Laju PDRB per
6%
sektor usaha
atas harga
konstan
5 Laju PDRB
8%
perkapita
penduduk atas
harga berlaku
6 Laju PDRB
3%
perkapita
penduduk atas
harga konstan
Rata-rata capaian pada sasaran 52
53

54

55

Terwujudnya
pengelolaan pasar
tradisional yang
representatif

5,14%

85,66%

Sangat
berhasil

8,14%

101,75%

Sangat
berhasil

3,71%

123,66%

Sangat
berhasil

93,87%

Prosentase
50%
Pasar
Tradisional
yang
Representatif
Rata-rata capaian pada sasaran 53

47%

Terwujudnya
1 Prosentase
60%
jaminan dan
Pedagang dan
perlindungan
PKL yang
keberadaan pasar
Menaati
tradisional
Peraturan
Rata-rata capaian pada sasaran 54

65%

Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
proses
pembangunan
daerah melalui
berbagai forum

1

berhasil

1

2

3
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Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Musrenbang

Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
(RPJMD dan
RPJPD) yang
telah
ditetapkan
dengan Perda
Prosentase
usulan SKPD
dalam
Musrenbang
yang

90%

94%

106%
110,5%

110,5%

90%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

Sangat
Berhasil
2
dokum
en

90%

2
dokumen

98%

100%

108,89%

Sangat
Berhasil

xxvi

diakomodir
Rata-rata capaian pada sasaran 55
56

57

58

59

Terwujudnya
1 Jumlah
110
pelestarian dan
Kelompok Seni Kelom
pengembangan
dan Budaya
pok
budaya lokal dalam
yang dibina
kegiatan
masyarakat
Rata-rata capaian pada sasaran 56

205
kelompo
k

Meningkatnya
1 Meningkatnya
2 Klp
pemahaman
Pemahaman
tentang nilai-nilai
Nilai-Nilai
nasionalisme,
Kepahlawanan,
kepahlawanan dan
Keperintisan,
terwujudnya
Kejuangan dan
aktualisasi
Kesetiakawana
kesetiakawanan
n Sosial
sosial
Rata-rata capaian pada sasaran 57

2 Klp

Terjaganya benda
cagar budaya

Jumlah Benda
143
Cagar Budaya
unit
yang dilindungi
Rata-rata capaian pada sasaran 58

Terwujudnya
produk ciri khas
Kota Salatiga

1

Prosentase
28,3%
Produk UMKM
yang
dipromosikan
Rata-rata capaian pada sasaran 59

60

61

102,96%

1

Terwujudnya
1 Jumlah
60%
peningkatan
Peraturan
koordinasi antara
Daerah yang
eksekutif dan
ditetapkan
legislatif
Rata-rata capaian pada sasaran 60
Meningkatnya
koordinasi
pemerintah Kota
Salatiga dengan
instansi vertikal

186%

186%
100%

100%
143 unit

28,3%

60%

100%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

Sangat
Berhasil

100%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

100%

Jumlah kerja
sama yang
terealisasi

7 Mou

19 Mou

271%

2

Jumlah bidang
kerjasama antar
daerah yang
terselenggara
Frekuensi
peretemuan
Forkompinda

6
bidang

6 bidang

100%

30 kali

21 kali

70%
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Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

100%

1

3

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Berhasil

xxvii

Rata-rata capaian pada sasaran 61
62

63

64

147%

Meningkatnya
1 Frekuensi
12 kali
kualitas hubungan
pertemuan
antar umat
FKUB
beragama, suku
dan etnis
Rata-rata capaian pada sasaran 62

3 kl

Meningkatnya
1 Frekuensi
2 k1
kualitas kehidupan
Sosialisasi
beragama secara
wawasan
harmonis dalam
Kebangsaan
rangka saling
yang
menghormati
Terlaksana
dengan semangat
kekeluargaan
Rata-rata capaian pada sasaran 63

1 kl

Terciptanya
stabilitas hubungan
antar politik dan
organisasi
masyarakat

1

Jumlah Ormas,
LSM, Yayasan
yang terbina

52
lemba
ga

Meningkatnya
jumlah ormas
52
yang
lemba
terfasilitasi
ga
kegiatannya
Rata-rata capaian pada sasaran 64

65

Terwujudnya
aparatur yang
kompeten
profesional

25%

25%
50%

50%
10
lembaga

15%

2

1

2

3

4
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Prosentase PNS
yang
berpendidikan
S1
Prosentase PNS
yang
bependidikan
S2
Jumlah PNSD
= 4.388 orang
Jumlah S1 =
2.257 orang
Jumlah S2 =
346 orang
Persentase
Pegawai yang
Sesuai dengan
Kompetensi
Prosentase
Pejabat
Struktural yang

15
lembaga

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

Kurang
Berhasil
Kurang
Berhasil

Kurang
Berhasil
KurangBe
rhasil

Kurang
Berhasil
29%

22%

KurangB
erhasil
Sangat
Berhasil

53%

52,96%

99,92%

10%

9,87%

99%

Sangat
Berhasil

80%

80%

100%

Sangat
Berhasil

85%

94,74%

111,46%

Sangat
Berhasil
xxviii

sesuai dengan
kualifikasi
jabatan
Rata-rata capaian pada sasaran 65
66

Terwujudnya
transparansi dalam
penyelenggaraan
pemerintah daerah

102,59

Sangat
Berhasil
Sangat
berhasil

1

Prosentase
berkurangnya
jumlah temuan

5%

10%

200%

2

Jumlah petak
eks tanah
bengkok yang
telah
bersertifikat
Persentase
ketaatan
terhadap
peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Prosentase
rekomendasi
yang dapat
ditindaklanjuti

0

0 petak

100%

Sangat
Berhasil

42.66%

56.88%

Cukup
Berhasil

3

4

5

petak

75%

80%

89.32%

111.65%

Sangat
Berhasil

Ketepatan
waktu SKPD
mengirim data
untuk laporan
kinerja ke
Pemkot
Prosentase
luas tanah
hasil
pengadaan
yang
disertifikatkan

100%

100%

100%

sangat
Berhasil

100%

32%

32%

Kurang
Berhasil

7

Prosentase
permasalahan
tanah yang
diselesaikan

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

8

Prosentase
jumlah
kegiatan
pengadaan
barang dan jasa
yang difasilitasi

95%

100%

105.26%

Sangat
Berhasil

6
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125 keg

xxix

100%
Prosentase
partisipasi
pengajar
PAUD-TPQ
pada Forum
Komunikasi
PAUD-TPQ
Kota Salatiga
Rata-rata capaian pada sasaran 66

100%

100%

100%

100%

77.78%

77.78%

Berhasil

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

100%

Sangat
berhasil

95,56%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

9

67

Meningkatnya
kinerja pelayanan
publik yang
responsif,efektif
dan efisien

1

Prosentase
SKPD yang
menetapkan
SOP

100%
Prosentase
SKPD yang
melaksanakan
IKM
100%
3 Prosentase
SKPD yang
sudah
menetapkan
standar
pelayanan
100%
4 Prosentase
pembinaan
pejabat
struktural
kecamatan dan
kelurahan
5 Jumlah
100%
Kecamatan/
Kelurahan yang
menyelenggara
kan
administrasi
secara lengkap
Rata-rata capaian pada sasaran 67

68

Meningkatnya
profesionalisme
aparatur
pemerintah

2

100%

100,64%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

4 Kec
23 Kel

1

Jumlah
sosialisasi /
Workshop /
bintek yang
diselenggaraka
n inspektorat
(dibidang
pengawasan)

2 kali

2 kali

100%

2

PersentaseData
base
Kepegawaian

90%

85%

94.44%
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Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

xxx

yang tertata
100%
Persentase
Kasus
Pelanggaran
Disiplin yang
Ditangani
Rata-rata capaian pada sasaran 68
3

69

Terwujudnya
keterbukaan
informasi publik

1

Jumlah Media
penyebarluasan
informasi yang
ada

3

100%

98,14%
3

Rata-rata capaian pada sasaran 69
70

Tersedianya sarana
dan prasarana
informasi dan
komunikasi

72

73

100%

100%

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

1

Tersedianya
media
informasi yang
dapat diakses
secara online

1
media

7 media

700%

2

Prosentase
jumlah tower
yang terbangun

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

400%

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

Rata-rata capaian pada sasaran 70
71

100%

1 kali
Meningkatnya
1 Prosentase
kualitas dan
kenaikan
(expo)
kuantitas dalam
jumlah jaringan
penyebarluasan
komunikasi
informasi publik
Rata-rata capaian pada sasaran 71

0 kali
(expo)

100%
Penerapan
pengelolaan
arsip secara
baku
100%
2 Peningkatan
SDM
pengelolaan
kearsipan
Rata-rata capaian pada sasaran 72

100%

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Meningkatnya
peran dan fungsi
kearsipan

Meningkatnya
pengguna
perpustakaan

1

1

2
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

Prosentase
perpustakaan
aktif
Prosentase
peningkatan

0%

0%

80%

80.83%

101.04%

1%

1.71%

171%

Kurang
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
xxxi

jumlah
perpustakaan
3

Prosentase
peningkatan
jumlah
pengunjung
perpustakaan
se-Kota
Salatiga

Sangat
Berhasil
199.38
%

180%

90.27%

4

Peningkatan
pembinaan
perpustakaan

55%

83.33%

151,51%

5

Peningkatan
kapasitas buku
yang tersedia

36%

39.80%

110.56%

Sangat
Berhasil

6

Peningkatan
jumlah anggota
perpustakaan

10.28
%

14.70%

143%

Sangat
Berhasil

Rata-rata capaian pada sasaran 73
74

75

Meningkatnya
keberpihakan
pemerintah kepada
masyarakat

127,89%

Prosentase
100%
kegiatan bidang
keagamaan,
sosial budaya
dan olah raga
yang
terfasilitasi
Rata-rata capaian pada sasaran 74

Menguatnya
kapasitas
kelembagaan
masyarakat

1

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
berhasil
Sangat
Berhasil

1

Jumlah
kelompok
sasaran keg.
pelestarian &
pengemb. Adat
istiadat, nilai
sosial dan
budaya

113
kelomp
ok

205
kelompo
k

181.42%

2

Prosentase
kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan
(LPMK,BKM)
Cakupan
LPMK
berprestasi

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

Sangat
Berhasil

3
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(2
kelompo
k)
72%

72%

xxxii

4

Cakupan
Posyandu Aktif

100%

100%
(285
posyand
u)

Rata-rata capaian pada sasaran 75
76

Terwujudnya
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

1

100%
Prosentase
ketepatan
waktu
penyusunan
LAKIP & PKT
75%
3 Prosentase
laporan hasil
pemeriksaan
yang terbit
tepat waktu
95%
4 Persentase
aduan yang
tertangani
20%
5 Tingkat
kelulusan PNS
yang lulus
ujian sertifikasi
keahlian barang
dan jasa
88%
6 Prosentase
SKPD yang
taat aturan
dalam
penatausahaan
barang milik
daerah
Tepat
7 Ketepatan
waktu proses
waktu
penganggaran
dan
penetapan/peru
bahan APBD
Rata-rata capaian pada sasaran 76
100%
Terwujudnya
1 Tersedianya
perencanaan
peraturan/regul
2

77

Laporan
WTP
keuangan
daerah yang
mendapat opini
wajar tanpa
pengecualian
(WTP)
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100%

Sangat
Berhasil

120,35%

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

WDP
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ketentraman dan
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1
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2

Cakupan
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umum dan
ketentraman
masyarakat
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63%
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Cakupan Rasio
Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kab/Kota
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linmas
per
10.000
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uk
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linmas
per
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pendudu
k
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prosentase
kekerasan dalam
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1
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97%
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LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

Sangat
Berhasil
Kurang
Berhasil

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil

xxxvi

kesehatan oleh
tenaga terlatih
3

4

5

6

Jumlah
Perempuan
yang mendapat
perlindungan
terhadap tindak
kekerasan
Prosentase
Kasus Tindak
Kekerasan,
Eksploitasi dan
Diskriminasi
terhadap
Perempuan
yang ditangani
dan
diselesaikan
Prosentase
Pengaduan
tentang
Kekerasan
terhadap
perempuan
yang
dapat
diselesaikan
Prosentase
Pengaduan
tentang
Kekerasan
terhadap anak
yang dapat
diselesaikan

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

100%

100%

Sangat
Berhasil

100%

93%

93%

Sangat
Berhasil

97,67%

Sangat
Berhasil
Sangat
Berhasil

Rata-rata capaian pada sasaran 88
89

Terwujudnya Kota
Layak Anak

1

Keberadaan
Gugus

Tugas

Kota

Layak

1
Gugus
Tugas
KLA

1 Gugus
Tugas
KLA

100%

5
Forum
anak

5 Forum
anak

100%

2%

2%

100%

Anak
2

3
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

Keberadaan
Forum Anak
Kota dan
Forum Anak
Kecamatan
Prosentase
anggaran

Sangat
Berhasil

Sangat
Berhasil
xxxvii

berbasis
hak
anak
Rata-rata capaian pada sasaran 89

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

100%

Sangat
Berhasil

xxxviii

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good governance) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan berbangsa dan
bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3
(tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas, Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan
sebagai berikut:
(1) Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan.
(2) Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki
mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
(3) Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa
mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak
swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

tersebut

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara

tepat,

jelas,

terukur

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki Visi dan misi
serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Refromasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Salah satu wujudupaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi
serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP).Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan
dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)
untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalammemberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Dasar penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;.
3. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah
B. TUJUAN
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
C. GAMBARAN UMUM
1. Aspek Geografis
Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan, dan
antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga berada di daerah
cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain adalah
Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi,
wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring (25%),
dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan.
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Gambar 1.1
Peta Kota Salatiga

Adapun batas wilayah administrasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
a) Sebelah Utara berbatasan dengan:
 Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
 Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
b) Sebelah Timur berbatasan dengan:
 Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren
d) Sebelah Barat berbatasan dengan:
 Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor,Desa Sraten, Desa
Gedongan
 Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.
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Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada, dari 35
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga
merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah.

Gambar I.2
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah
Salatiga
Semarang

Solo

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2016 tercatat sebesar 56,781 Km2,
secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan
Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo,
dengan total kelurahan keseluruhannya 23 kelurahan. Adapun rincian kecamatan dan
kelurahan di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kota Salatiga
Tahun 2015
Jumlah
Luas Wilayah
Kecamatan
RW
RT
Kelurahan
(Ha)
6
56
255
1.852,69
Argomulyo
7
48
284
1.054,85
Tingkir
4
37
220
1.145,85
Sidomukti
6
59
302
1.624,72
Sidorejo
23
200
1.061
5.678,11
total
Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2016

2. Aspek Demografis
Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2015 sebanyak 183.815 jiwa.
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 89.928 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 93.887 jiwa. Rasio jenis kelamin Kota Salatiga sebesar 95,78
atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk lakilaki. Penyebaran penduduk Kota Salatiga terbanyak adalah Kecamatan Sidorejo
dengan jumlah penduduk sebanyak 55.632 jiwa dimana penduduk laki-laki
sebanyak 26.947 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 28.685 Jiwa.
Jumlah Penduduk rasio jenis kelamin masing-masing kecamatan di Kota Salatiga
dapat dilihat selengkapnya pada tabel dibawah ini:
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Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kota Salatiga
Tahun 2015
Kepadatan
LakiSex
Kecamatan
Perempuan Jumlah Penduduk per
laki
ratio
2
Km
Argomulyo
21.372
22.052
43.424
2.344 96,92
Tingkir
20.998
21.890
42.888
4.066 95,93
Sidomukti
20.611
21.260
41.871
3.654 96,95
Sidorejo
26.947
28.685
55.632
3.424 93,94
89.928
93.887 183.815
3.237 95,78
Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2016

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Salatiga
tahun 2015 sebesar 183.815 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya 2014 sebesar
181.193. pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 89.928 jiwa dan
jumlah penduduk perempuan sebanyak 93.887 jiwa. Sebagian besar penduduk
termasuk kelompok umur usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 130.543 jiwa
dan penduduk tidak produktif (kelompok 0-14 tahun) sebanyak 40.400 jiwa dan
jumlah penduduk usia 65 tahun sebanyak 12.872 jiwa. Penduduk Kota Salatiga
menurut kelompok umur dan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Kota Salatiga Tahun 2015
Kelompok
Umur
0-4

L
7.262

2013
P
Jumlah
6.677 13.939

L
7.265

2014
P
Jumlah
6.682
13.947

L
7.400

2015
p
6.984

jumlah
14.384

5-9

6.957

6.769

13.726

7.009

6.808

13.817

6.893

6.501

13.394

10 - 14

6.916

7.015

13.931

6.902

7.006

13.908

6.413

6.209

12.622

15 - 19

7.465

7.552

15.017

7.573

7.649

15.222

8.190

8.594

16.784

20 - 24

8.299

6.399

16.698

8.518

8.543

17.061

9.212

9.264

18.476

25 - 29

7.646

7.971

15.617

7.673

7.934

15.607

7.333

7.437

14.770

30 - 34

6.995

7.167

14.162

6.971

7.162

14.133

7.074

7.190

14.264

35 - 39

6.686

6.815

13.501

6.725

6.880

13.605

6.599

6.841

13.440

40 - 44

6.044

6.631

12.675

6.095

6.676

12.771

6.332

6.767

13.099

45 - 49

5.676

6.369

12.345

5.772

6.483

12.255

5.636

6.478

12.114

50 - 54

5.429

5.854

11.283

5.568

6.070

11.638

4.622

6.163

11.785

55 - 59

4.372

4.445

8.817

4.562

4.706

9.268

4.816

5.010

9.826

60 - 64

2.614

2.713

5.327

2.790

2.866

5.656

2.946

3.039

5.985

65 - 69

1.686

2.065

3.751

1.760

2.134

3.894

5.462

7.410

12.872

70 - 74

1.279

1.716

2.995

1.324

1.770

3.094

75 +

2.017

3.093

5.110

2.105

3.212

5.317

87.343 91.251

178.594

88.612

92.581

181.193

89.928

93.887

183.815

Jumlah /
Total

Sumber : Kota Salatiga dalam Angka 2016
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Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2015 paling besar pada
kelompok

umur 20-24 sebanyak 18.476 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 9.212 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.264 jiwa dan
kelompok umur terendah pada umur 60-64 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 2.946 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.039 jiwa.
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ntuk
mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB
pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh seluruh unti ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku
(PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). PDRB ADHB
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan
harga pada setiap tahun. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran
struktur ekonomi.
PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015)
menunjukkan peningktan setiap tahunnya. PDRB ADHB tahun 2014 tercatat sebesar
8.891.775,01 Juta rupiah meningkat menjadi sebesar 9.748.306,25 juta rupiah pada
tahun 2015. Sedangkan untuk kontribusi pada tahun 2015 terbesar berasal dari
sektor industri pengelolahan sebesar 31,80% dan sektor konstruksi sebesar 13,99%
sementara kontribusi paling kecil berasal dari sektor pertambangan dan penggalian
sebesar 0,05%.
Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha yang tumbuh tertinggi
adalah lapangan usaha industri pengolahan sebaesar 13,95% dan terendah
lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,09% bahkan pada tahun
sebelumya mengalami penurunan (- 5,98%) secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3.
Sedangkan pertumbuhan berdasarkan harga konstan tahun 2000 yang tumbuh
tertinggi adalah lapangan usaha listrik, gas dan air bersih sebesar 10,44% dan
terendah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,06% secara rinci
dapat dilihat pada tabel 1.4
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No

Tabel 1.4
Pertumbuhan PDRB berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun
2010 Kota Salatiga Periode 2011-2015
Berdasarkan
Harga Konstan
Tahun
Harga
Pertumbuhan
Pertumbuhan
Th 2010
Berlaku
2011
5.845.475,81
6.230.219,49
2012

6.611.458,40

6.574.907,26

2013

7.990.573,60

2014

8.891.775,01

7.376.064,80

2015

9.748.306,25

7.755.535,19

5,95

6.989.045,50 6,09
5,23

Apabila dilihat dari distribusi per lapangan usaha berdasarkan harga berlaku
yang memberikan kontribusi terbesar adalah jasa-jasa sebesar 24,94%, dan yang
terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 0,04% secara rinci bisa
dilihat pada tabel 1.5. Sedangkan bila berdasarkan harga konstan tahun 2000
lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel dan
restoran sebesar 20,17% dan yang terendah tetap pertambangan dan penggalian
sebesar 0,04% secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini :
Tabel 1.5
Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015

No

Lapangan Usaha

1

Pertanian Kehutanan, dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Pengadaan Listrik dan Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi

Jumlah

Pertumbuhan

491.891,14

5,05

4.876,63

0,05

3.099.998,31

31,80

15.194,88

0,16

7.091,71

1,07

1.364.042,93

13,99

1.278.489,90

13,11

298.411,00

3,06

732.777,50

7,52

10

Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
Informasi dan Komunikasi

277.844,77

2,85

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

334.475,88

3,43

12

Real Estat

458.124,03

4,70

13

Jasa Perusahaan

104.728,85

1,07

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

549.148,49

5,63

6
7
8
9

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
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Tabel 1.6
Distribusi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015

No

Lapangan Usaha

1

Pertanian Kehutanan, dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Pengadaan Listrik dan Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
Konstruksi

6

Jumlah
376.804,16
3.358,23
2.320.389,47
15.717,33
6.571,97
1.066.758,78

8

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

600.659,93

10

Informasi dan Komunikasi

295.965,41

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

263.701,13

12

Real Estat

413.977,83

13

Jasa Perusahaan

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

7

Pertumbuhan

1.094.504,89
270.360,17

84.092,70
420.903,90

D. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan
daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran
serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu
daerah.
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan
tantangan dalam pesaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah
diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan
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kewajiban

menyelenggarakan

otonomi

daerah

dalam

kesatuan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan
pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang
dilaksanakan di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
terdiri atas :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
f.

sosial.

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri
atas :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i.

perhubungan;

j.

komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.

penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r.

kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas :
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
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c. pertanian;
d. perdagangan;
e. kehutanan;
f.

energi dan sumber daya mineral.

g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Kota Salatiga tentang Pembentukan dan
Susuanan Perangkat Daerah
Berdasarkan keempat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri
dari :
a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
d. Dinas - dinas Daerah terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;
3. Dinas SosialTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman,dan
bidang pertanahan;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
7. Dinas

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan

SipilTipe

B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
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8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan
Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak,dan

bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Perpustakaandan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
10. Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

Tipe

B

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B
menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

bidang

penanaman

modal,

pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. Dinas

Komunikasi

dan

InformasiTipe

B

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik, dan bidang
persandian;
13. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perdagangan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
15. Dinas

PanganTipe

C

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

bidangpangan;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahTipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidangkoperasi dan usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Kebudayaandan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidangkebudayaan, dan bidang pariwisata;
18. Dinas

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

BerencanaTipe

C

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
19. Dinas PerhubunganTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;
20. Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang
transmigrasi; dan
21. Dinas PertanianTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
e. Badan Daerah
1. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
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2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tipe B melaksanakan

fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi
penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.

Kecamatan
1. Kecamatan Argomulyo
2. Kecamatan Tingkir
3. Kecamatan Sidomukti
4. Kecamatan Sidorejo
5. Kelurahan (23 Kelurahan)

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat, Dinas Daerah,
Badan dan Kecamatan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai
berikut :
1. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
4. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
5. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
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10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan penataan Ruang
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (UKM)
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pengendaliaan
Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
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22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
24. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah
25. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan pengembangan
26. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
28. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kecamatan
31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Non
Formal SKB
32. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
33. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Puskesmas
34. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT BKPM
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35. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD JKM
36. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi
37. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Rusunawa
38. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD IPLT
39. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD TPA
40. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pasar
41. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Parkir
42. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD BBI
43. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD RPH

E. MASALAH DAN ISU PEMBANGUNAN
Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman,
perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta
merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan
memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan
ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap pencapaian
MDGs, Standar Pelayanan Minimal, penanggualangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.
Dengan memperhatikan prioritas makro pembangunan nasional yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sosial budaya dan kehidupan beragama
Ekonomi
Sarana dan prasarana
Sumber daya alam dan lingkungan hidup
Ilmu pengetahuan dan teknologi
Politik
Pertahanan dan keamanan
Hukum dan aparatur
Pembangunan wilayah dan tata ruang.
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Dengan tetap melanjutkan 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu:
1) Reformasi birokrasi dan tata kelola.
2) Pendidikan.
3) Kesehatan.
4) Penanggulangan kemiskinan.
5) Ketahanan Pangan.
6) Infrastruktur.
7) Iklim investasi dan iklim usaha.
8) Energi.
9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
10) Daerah tertinggal terdepan.
11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan terdapat beberapa
permasalahan sebagai berikut :
(1) Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
(2) Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar
kerja yang ada .
(3) Belum terpenuhinya kelengkapan Jalan Lingkar Salatiga.
(4) Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
(5) Meningkatnya angka kematian ibu dan balita.
(6) Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
(7) Belum optimalnya penanggulangan masalah kemiskinan.
(8) Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).
(9) Kurangnya ruang terbuka hijau publik.
(10) Belum optimalnya akses UMKM, sumber daya produktif terutama permodalan,
bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
(11) Belum tertatanya pasar tradisional dan PKL.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka isu strategis pada tahun 2014
adalah :
(1) Belum optimalnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
(2) Belum optimalnya akses terhadap perekonomian daerah dan ketersediaan
infrastruktur.
(3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
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F. SISTEMATIKA
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016
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Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja;
2) Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam
tatanan Sistem

Administrasi Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Salatiga

Tahun

2011-2016.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016
merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima
tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan
isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunan

yang terarah,

efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan
anggaran pembiayaan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga Tahun
2011–2016 selengkapnya disajikan sebagai berikut :
1. VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah
disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Salatiga
ditetapkan visi daerah sebagaimana dituangkandalam Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 1 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD)2011-2016, yaitu : “SALATIGA YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN
BERMARTABAT”.
Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai subyek dan
sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga berperan
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sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan
keinginan masyarakat Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan
utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana
secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di
masa depan. Penjelasan terhadap visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas
umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.
b. Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan
masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan,
yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan
potensi dan daya saing daerah. Sehingga diharapkan akan tercipta kehidupan
masyarakat yang mandiri atau berdikari di bidang ekonomi, yang didasarkan
pada tujuan akhirnya yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kemandirian inilah
yang mendasari segala kebijakan Pemerintah Daerah yang akan selalu
berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpa membedakan suku, agama,
golongan maupun konstituen/basis politik.
c. Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat
penyelenggaraan

pemerintahan

yang

tunduk

pada

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi
supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui daan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga maka
dijabarkan dalam misi sebagai berikut :
Misi I

: Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

Misi II

: Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan

Misi III

: Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
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Sosial
Misi IV

: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Misi V

: Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat
Identitas dan Jati Diri Daerah

Misi VI

: Mengembangkan

Hubungan

yang

Sinergis

antara

Pemangku

Kepentingan Pembangunan
Misi VII

: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-prinsip Good
Governance

Misi VIII

:

Mengembangkan

Pemahaman

Politik

melalui

Budaya

Politik

Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum
Misi IX

: Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang
Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam
Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi

3. TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan Visi Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut
dalam Tujuan dan Sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.
Rumusan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga adalah sebagai
berikut :
1. Misi I: Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar
Tujuan
1

Mengembangkan pemerataan akses
dan mutu pendidikan pada jenjang
pendidikan PAUD, SD-MI, SMPMTS, SMU/SMK/MA

Sasaran
1

2

3

4

5
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Meningkatnya ketersediaan sarana
dan prasarana pada semua jenjang
pendidikan dalam rangka
meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat
Meningkatnya keterjangkauan
pelayanan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan bagi segenap
lapisan masyarakat
Meningkatnya kelayakan dan
sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan
Meningkatnya kualitas, relevansi dan
daya saing pendidikan pada semua
jenjang pendidikan termasuk kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kesesuaian kurikulum
dan kebutuhan dunia kerja
21

6
2

Meningkatkan cakupan, jenis, dan
kualitas layanan kesehatan
masyarakat dan keluarga berencana

1

2

3

4
5

Meningkatnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Meningkatnya kualitas dan kapasitas
pelayanan kesehatan masyarakat
baik pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan
Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan dengan biaya yang
terjangkau
Tersedianya pelayanan kesehatan
dan keluarga berencana bagi warga
miskin/kurang mampu
Peningkatan kualitas SDM tenaga
kesehatan dan keluaga berencana
Pengendalian penyebaran HIV AIDS
dan penyakit menular lainnya

6

3

4

5

Meningkatkan kualitas dan
kecepatan pelayanan akte catatan
sipil (Akte Kelahiran, KTP) dan
dokumen administrasi
kependudukan lainnya (Surat
Keterangan Domisili, Surat
Keterangan Pindah, Kartu Keluarga)
Menciptakan kemandirian dalam
bidang ketahanan pangan

Meningkatkan layanan dan fasilitas
serta akses masyarakat terhadap
kesediaan sanitasi dan air bersih
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Peningkatan kesehatan ibu dan anak
melalui penurunan angka kematian
ibu, bayi dan balita
7 Peningkatan status gizi masyarakat
8 Menurunnya angka kesakitan
9 Melindungi kesehatan masyarakat
dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu dan berkeadilan
10 Peningkatan sarana dan jangkauan
KIE bidang kesehatan kepada
masyarakat
1 Peningkatan mutu pelayanan
dokumen catatan sipil dan dokumen
administrasi kependudukan lainnya

1

Meningkatnya penyediaan sumber
pangan alternatif

2

Tercapainya analisis pola pangan
harapan masyarakat
Tersedianya sanitasi dan air bersih

1
2

Terciptanya peningkatan kualitas
pelayanan fasilitas air bersih dan
sanitasi
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2.
No
1

2

3

Misi II

:

Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan
Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pembangunan
1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan
infrastruktur yang memiliki daya
kuantitas infrastruktur yang memiliki
dukung dan daya ungkit terhadap
daya dukung dan daya gerak ekonomi
pembangunan ekonomi dan sosial
social, transportasi, komunikasi dan
dengan mengutamakan kepentingan
informatika, tata kota perumahan dan
masyarakat luas
pemukiman
Meningkatnya konservasi dan
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas
pemanfaatan lingkungan hidup untuk 2 jaringan irigasi dan konservasi sumber
mendukung pertumbuhan ekonomi
daya air dan pemanfaatan lingkungan
hidup
3 Menurunnya pencemaran lingkungan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
pengelolaan limbah padat dan cair
pengelolaan limbah padat, limbah cair
serta pelayanan penanganan
dan sampah
sampah

3. Misi III : Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No
Tujuan
1
Meningkatkan kualitas dan kuantitas 1
rehabilitasi
dan
penanganan
penyandang masalah kesejahteraan 2
sosial
3

4
5
2

Meningkatkan upaya penanganan 1
mitigasi bencana dan penanganan
keluarga korban paska bencana
2
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Sasaran
Menurunnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Terciptanya peningkatan pembinaan dan
pemberdayaan terhadap para penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Terwujudnya jaminan dan perlindungan
sosial
bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan
sarana prasarana kesejahteraan sosial
Menurunnya prosentase rumah tangga
miskin
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam meminimalkan potensi terjadinya
bencana
Meningkatnya keahlian dan keterampilan
anggota
masyarakat
dalam
menanggulangi
bencana
untuk
meminimalkan dampak Bencana
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4. Misi IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
No
Tujuan
Sasaran
1
Meningkatkan Perekonomian
1 Meningkatnya
jumlah
UMKM
yang
Daerah Berbasis Ekonomi
produktif
Kerakyatan dan Partisipasi
2 Meningkatnya jumlah koperasi yang
Masyarakat dalam Proses
produktif
Pembangunan
3 Meningkatnya
jumlah
sentra
perekonomian rakyat yang produktif
4 Meningkatnya produksi dan produktifitas
hasil perikanan dan pertanian dalam arti
luas
5 Meningkatnya keberdayaan kelompok
masyarakat kurang mampu
6 Meningkatnya produksi dan produktivitas
UMKM,
Koperasi
dan
sentra
perekonomian
2
Meningkatkan daya dukung
1 Meningkatnya daya dukung pemangku
pemangku kepentingan bagi
kepentingan
terhadap
pembangunan
pengembangan UMKM dan
UMKM dan Koperasi
koperasi
2 Meningkatnya kerjasama antara pelaku
usaha kecil dan mikro dengan para
pemangku kepentingan
3 Meningkat pembinaan dan pendampingan
terhadap para pelaku UMKM dan koperasi
4 Meningkatnya akses permodalan usaha
bagi koperasi, dan UMKM
3
Meningkatkan potensi dan daya
1 Meningkatnya daya saing daerah
saing daerah melalui peningkatan
2 Meningkatnya pelayanan dan perijinan
investasi
investasi
3 Meningkatnya promosi peluang investasi
4 Terjaminnya keamanan berusaha
4
Meningkatkan kualitas,
1 Meningkatkan ketersediaan lapangan
penyerapan dan perlindungan
kerja bagi masyarakat
tenaga kerja
2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja
3 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
4 Terwujudnya
perlindungan
ketenagakerjaan
5 Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian
5
Meningkatkan sumber-sumber
1 Meningkatnya
sumber-sumber
penerimaan daerah untuk
penerimaan daerah
mendukung kemandirian keuangan 2 Meningkatnya kemandirian keuangan
daerah
daerah
6
Meningkatkan pengelolaan pasar
1 Terwujudnya
pengelolaan
pasar
tradisional yang representatif
tradisional yang representatif
2 Terwujudnya jaminan dan perlindungan
keberadaan pasar tradisional
7
Meningkatkan peran serta
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
masyarakat dalam perencanaan,
proses pembangunan daerah melalui
pelaksanaan, dan pengawasan
berbagai forum
pembangunan daerah
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5. Misi V : Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat
Identitas dan Jati Diri Daerah
No
Tujuan
Sasaran
1
Mengembangkan budaya lokal di 1 Terwujudnya
pelestarian
dan
masyarakat
pengembangan budaya lokal dalam
kegiatan masyarakat
2
Melestarikan
nilai-nilai 1 Meningkatnya pemahaman tentang nilaikepahlawanan
nilai nasionalisme dan kepahlawanan
2 Terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan
sosial
3
Melestarikan benda cagar budaya 1 Terjaganya Benda Cagar Budaya
4

Mengembangkan produk ciri khas 1
kota

Terwujudnya
Salatiga

produk

ciri

khas

Kota

6. Misi VI : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku
Kepentingan Pembangunan
No
Tujuan
Sasaran
1
Meningkatkan koordinasi antara 1 Terwujudnya
peningkatan
koordinasi
lembaga eksekutif dan legislative
antara eksekutif dan legislatif
2
Meningkatkan koordinasi antara 1 Meningkatnya koordinasi pemerintah kota
pemerintah
daerah
dengan
Salatiga dengan instansi vertikal
instansi vertikal
3
Meningkatkan kerukunan antara 2 Meningkatnya kualitas hubungan antar
pemeluk
agama,
penganut
umat beragama, suku dan etnis
kepercayaan, suku dan etnis
3 Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama secara harmonis dalam rangka
saling menghormati dengan semangat
kekeluargaan
Meningkatkan stabilitas hubungan 1 Terciptanya stabilitas hubungan antar
antar partai politik dan organisasi
partai politik dan organisasi masyarakat
masyarakat

7. Misi VII : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good
Governance
No
Tujuan
Sasaran
1
Meningkatkan
kualitas
SDM 1 Terwujudnya aparatur yang kompeten dan
Aparatur Pemerintah
profesional
2
Meningkatkan kinerja Aparatur 1 Terwujudnya
transparansi
dalam
Pemerintah dalam memberikan
penyelenggaraan pemerintah daerah
pelayanan publik
2 Meningkatnya kinerja pelayanan publik
yang responsif, efektif dan efisien
3 Meningkatnya profesionalisme aparatur
pemerintah
4 Terwujudnya keterbukaan informasi publik
5 Tersedianya
sarana
dan
prasarana
informasi dan komunikasi
6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam
penyebarluasan informasi publik
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

25

7 Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan

3

4

8 Meningkatnya pengguna perpustakaan
Meningkatkan
kapasitas
dan 1 Meningkatnya keberpihakan pemerintah
keberpihakan
kelembagaan
kepada masyarakat
pemerintahan kepada masyarakat 2 Menguatnya
kapasitas
kelembagaan
masyarakat
Menyelenggarakan pemerintahan 1 Terwujudnya
akuntabilitas
dalam
yang akuntabel
penyelenggaraan pemerintah daerah
2 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
Daerah yang visioner, ramah lingkungan
dan sustainable
3 Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan pembangunan daerah
2

8.

Misi

VIII: Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik
Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum

No
Tujuan
1
Meningkatkan nilai-nilai demokratis 1
di masyarakat
2
2
3
4

Meningkatkan ketentraman dan 1
ketertiban di masyarakat
Meningkatkan penegakkan produk 2
hukum
Meningkatkan pemahaman dan 1
kesadaran masyarakat terhadap
produk hukum

Sasaran
Terwujudnya
nilai-nilai
demokratisasi
dalam masyarakat
Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan
masyarakat dalam politik
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
dalam masyarakat
Meningkatnya ketaatan terhadap produk
hukum
Meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap produk hukum

9. Misi IX : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang
Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segala
Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi
No
Tujuan
Sasaran
1
Meningkatkan
jaminan
dan 1 Meningkatnya jaminan dan kepastian
kepastian
hukum
terhadap
hukum terhadap perlindungan hak anak
perlindungan hak anak dan 2 Meningkatnya jaminan dan kepastian
perempuan
hukum
terhadap
perlindungan
hak
perempuan
3 Meningkatnya pemahaman terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM) oleh aparat
4 Terjaminnya hak sipil dan hak politik warga
negara
2
Menurunkan
prosentase 1 Turunnya prosentase kekerasan dalam
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
rumah tangga
3
Mewujudkan Kota Layak Anak
1 Terwujudnya kota layak anak
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga
Tahun 2011-2016. Dokumen Rencanakinerja merupakan jembatan yang akan
menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Rencana Kinerja
Tahunan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai
berikut :
No.

Sasaran

1

Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana pada semua jenjang pendidikan
dalam rangka meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat;

2

Meningkatnya keterjangkauan pelayanan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan
bagi segenap lapisan masyarakat;

Indikator

Persentase
yang layak
SD
SMP
SMA/SMK

ruang

Target

kelas

Angka Partisipasi Sekolah
(APM dan APK) dari
jenjang pendidikan PAUD,
SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
APK TK/ RA
APK SD
APM SD/MI
APK SMP/MTs
APM SMP/MTS
APK SMA/SMK/MA
APM SMA/SMK/MA
Presentase Penduduk
yang berusia > 15 tahun
melek huruf (tidak buta
aksara)

3

4

Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi
tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatnya kualitas dan relevansi
pendidikan pada semua jenjang
pendidikan termasuk kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan.
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Rasio Guru/Murid pada
semua jenjang SD/MI,
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Prosentase Guru Layak
Mengajar
SD
SMP
SMA/SMK

95%
95%
100%

75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1/13
1/14
1/12
1/12

100%
100%
100%

27

5

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan
kebutuhan dunia kerja

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kepemudaan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas
pelayanan kesehatan masyarakat baik
pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan rujukan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan
dengan biaya terjangkau

Terlaksananya pembinaan di bidang
kesehatan dan keluarga berencana

Tersedianya pelayanan kesehatan dan
keluarga
berencana
bagi
warga
miskin/kurang mampu

Peningkatan
kualitas
SDM
tenaga
kesehatan dan keluarga berencana
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Persentase siswa putus
sekolah :
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Angka rata-rata nilai ujian
nasional disemua jenjang
pendidikan:
SD/MI
SMP/MTs
SMA
SMK
Prosentase siswa yang
lulus ujian
Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan
Persentase siswa
berprestasi di
bidang olahraga

0,00%
0,00%
0,00%

8
7
7
7
100%
160

90%

Waktu tanggap pelayanan
dokter di IGD (respon time)
Prosentase tingkat
kepuasan konsumen atas
pelayanan kesehatan
tingkat dasar
Prosentase sarana dan
prasarana penunjang
dengan kondisi baik
Cakupan Pelayanan
peresepan obat generik
Prosentase ketersediaan
obat sesuai kebutuhan
Prosentase alat kesehatan
yang dikalibrasi (8 item)

100%

Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)
yang berKB
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin.
Angka pemakaian kontrasepsi/ contrraceptive
Prevalence Rate (CPR)
pada perempuan 15-49
tahun (cara modern)

76%
75%

Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis
(dokter) yang telah meme-

100%

100%

65%
100%
100%

100%

70%

2:1
1:2
80%

28

12

13

Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan
penyakit menular lain

Peningkatan kesehatan ibu dan anak
melalui penurunan angka kematian ibu,
bayi dan balita

nuhi standar
Prosentase tenaga perawat
yang telah memenuhi
standar kompetensi dan
ketrampilan
Prosentase tenaga bidan
yang telah memenuhi
standar kompetensi dan
ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan
di poliklinik
Tidak adanya kejadian
salah tindakan pada
operasi
Angka Notifikasi Kasus
Tuberkulosis (Case
Notification Rate / CNR)
Angka keberhasilan
pengobatan Tuberkulosis
(Succes Rate/SR)
Prevalensi HIV/AIDS
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil (K4)
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
Angka Kematian Bayi
(AKB) per 1.000 Kelahiran
Hidup
Angka Kematian Balita per
1.000kelahiran hidup

70%

75%

90%
100%

117/
100000
90%

<0,35%
98%
90%

70/
100000
90%
90%
7.4/
1000KH
7.77/
1000KH

14

Menurunnya angka kesakitan

Cakupan Desa/Keluarga
siaga aktif strata mandiri

25%

15

Peningkatan status gizi masyarakat

Cakupan Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
Cakupan Balita gizi buruk

100%

16

Melindungi kesehatan masyarakat dengan
menjamin tersedianya upaya kesehatan yg
paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

17

Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE
bidang kesehatan kepada masyarakat

18

Peningkatan mutu pelayanan dokumen
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0,02%

100%
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunisation
(UCI)
Cakupan kelurahan siaga
aktif

Rasio Penduduk ber KTP/

100%

96%

29

catatan sipil dan dokumen administrasi
kependudukan lainnya

19

20

Meningkatnya penyediaan sumber pangan
alternatif

Tercapainya Analisis Pola Pangan Harapan
Masyarakat

21

Tersedianya sanitasi dan air bersih

22

Terwujudnya peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur yang memiliki daya
dukung dan daya gerak ekonomi sosial,
transportasi,
komunikasi
dan
informatika,tata
kota,perumahan
dan
pemukiman.
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eKTP persatuan penduduk
Rasio penduduk ber akte
Kelahiran
Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokuen
kependudukan dan pencatatan sipil :
- Kartu Keluarga
- Akte (Kelahiran,kematian,perkawinan, cerai,
pengakuan anak)
- Surat Keterangan Pindah
Prosentase penduduk yg
memiliki dokumen kependudukan & pencatatan sipil
Rasio pasangan berakta
nikah
Prosentase permohonan
dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil
Cakupan penduduk yang
memperoleh informasi administrasi kependudukan.
Persentase Ketersediaan
energi & protein perkapita
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)--(%)
% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga & Akses
Pangan di Daerah.

63%

3hr
7hr

1hr
77%

90%
77%

75%

90%
70%
90%
90%

Proporsi Rumah tangga dg
67%
akses berkelanjutan terhadap airminum layak
Presentase keluarga yg
81%
memiliki jamban sehat
Tersedianya air baku untuk 43%
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari
Tersedianya akses air
18 %
minum yg aman dg jaringan perpipaanyg terlindungi
80%
Cakupan rumah sehat
1:5
Rasio Rumah Layak Huni
Terbangun dan terpelihara100%
nya sistem jalan& jembatan dalam kondisi yang
mantap
Terbangun & terpeliharanya 87%
sistem jaringan drainase
skala kawasan & skala kota
47%
Prosentase jumlah sarana
alat pengujian yg berfungsi

30

dengan baik
Prosentase jumlah Rambu
dan APILL yang berfungsi
dan dalam kondisi baik
Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL
23

24

25

26

Menurunnya pencemaran lingkungan

100%
90%

Prosentase RTH
Tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/kawasan
perkotaan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif
dan teknis pengendalian
pencemaran udara
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKLUPL yg telah diawasi

16%
28,07%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
Rasio Jaringan irigasi
dan konservasi sumber daya air
Terbangun & terpeliharanya
saluran air irigasi utk
pertanianrakyat pada
sistem irigasiyang sudah
ada
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan
Prosentase Penanganan
limbah padat, limbah cair dan sampah
Sampah
Tersedianya sistem air
limbah skalakomunitas/
kawasan/ kota
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yg mentaati persyaratan administratif & teknis pengendalian
pencemaran air
Menurunnya jumlah penyandang masalah
Prosentase Penanganan
kesejahteraan sosial
PMKS

1,1/d/ha
63,84%

100%

75%

34,21%

72,5%
8%
63,64
%

2,7%

27

Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan
sarana prasarana kesejahteraan sosial

Prosentase
PMKS

Penanganan

2,7%

28

Terciptanya peningkatan pembinaan
terhadap para penyadang masalah
kesejateraan sosial

Prosentase
PMKS

Penanganan

2,7%
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31

29

Terwujudnya jaminan dan perlindungan
Sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial

Prosentase rekomendasi
kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

100%

30

Menurunnya Prosentase Rumah tangga
Miskin

Angka Kemiskinan
Prosentase Anggaran untuk
penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting)

6%
4,9%

Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli
bencana yg terlaksana
Tingkat waktu tanggap pelayanan wilayah manajemen kebakaran
Prosentase aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi standar kualifikasi

50%

31
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
meminimalkan potensi terjadinya bencana

32

Meningkatnya jumlah UKM yang produktif

Prosentase
yang dibina

UMKM/UKM

13%
50%

38%

29%

33

Meningkatnya jumlah koperasi yang
produktif

Prosentase Koperasi Aktif

76%
(135)

34

Meningkatnya jumlah sentra
perekonomian rakyat yang produktif

Prosentase koperasi yang
meningkat omzetnya

100%

35

Meningkatnya produksi dan produktivitas
hasil perikanan & pertanian dalam arti luas

Prosentase capaian produktivitastanaman pangan
(padi)
Prosentase capaian produktivitas tanaman salak

5,69
Kg/phn

Prosentase capaian produktivitas tanaman pisang

23,29
Kg/phn

Prosentase capaian produktivitas tanaman durian
Prosentase capaian
populasi sapi perah
Prosentase capaian
populasi sapi potong

5,65
ton/ha

3.473
ekor

1.361ek
or
3.459
ekor
850
ekor

Prosentase capaian
populasi kambing
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32

Prosentase capaian
populasi domba
Prosentase capaian
produksi daging sapi
Prosentase capaian
produksi sususapi

1.114
730kg
4.454.00
0 lt
580,88
Ton

Prosentase capaian produk- 21,07 ton
si ikan konsumsi lele
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi nila
Prosentase capaian
produksi benih ikan lele
Prosentase capaian
produksi benih ikan nila

36

Meningkatnya keberdayaan kelompok
masyarakat kurang mampu

37

Meningkatnya produksi dan produktivitas
UKM, Koperasi dan Sentra Perekonomian

38

Meningkatnya daya dukung dan kerjasama
antara pelaku usaha kecil dan mikro dengan
para pemangku kepentingan

39

Meningkatkan pembinaan & pendampingan
terhadap para pelaku UKM dan koperasi

40

Meningkatnya akses permodalan usaha bagi
koperasi, dan UKM

41

Meningkatnya kelembagan kewirausahaan,
koperasi, dan UKM
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Prosentase tertib laporan
pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan
Prosentase UMKM yang
meningkat omsetnya

Jml Unit Takar Timbang
dan Perlengkapannya yg
ditera ulang bersertifikat
Partisipasi terhadap
program Dekranas dan
Dekranasda Propinsi
Cakupan binaan UMKM

Prosentase koperasi yang
menyelenggarakan RAT
Prosentase koperasi yang
berpredikat sehat
Prosentase koperasi yang
berpredikat cukup sehat
Prosentase koperasi yang
menyelenggarakan RAT
Prosentase koperasi yang
berpredikat sehat
Prosentase koperasi yang
berpredikat cukup sehat

7.767.55
8
ekor
1.409.33
5
ekor

8.513.24
4 ekor
1.541.81
3 ekor
80%

23,50%
(864)

1050
UNIT
4 KL

1080
UMKM
29%
54%
3,7%
9,6%
54%
3,7%
9,6%

33

42

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Prosentase produk IKM
makanan yg mempunyai
daya saing

31,93
%

43

Meningkatnya pelayanan dan perijinan
investasi

100%

44

Meningkatnya promosi peluang investasi

Tersedianya Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah wisatawan dalam
dan luar negeri
Prosentase Pelaku Usaha
yangmengisi LKPM
Terselenggaranya
Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Bidang
Penanaman Modal
melalui PTSP di Bidang
Penanaman Modal

45

Terjaminnya keamanan berusaha

46

Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
bagi masyarakat

47

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

48

49

50

51

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan

Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

Meningkatnya sumber-sumber penerimaan
daerah
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Terimplementasikannya
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik
(SPIPISE)
Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan
perizinan

95250
50%
100%

100%

100%
(58)

Tingkat Partisipasi
100 %
Angkatan Kerja
Rasio kesempatan kerja
89,04
terhadap penduduk usia
%
produktif
Persentase lapangan pe75%
kerjaan yang tersedia utk
pencari kerja
12%
Prosentase Pencari Kerja
yang mengikuti Pelatihan
Prosentase Pencari Kerja
55%
yang ditempatkan

Prosentase Tenaga Kerja
yg telah menjadi Peserta
Jamsostek
Terwujudnya fasilitasi
ketransmigrasian
Jumlah Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi
Daerah
Prosentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
Prosentase BUMD
kategori sehat

70%

10 KK

43,45M
34,06M
9,38m
100%

34

100%
52

Meningkatnya kemandirian keuangan
daerah

53

Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional
yang representatif

54

Terwujudnya jaminan dan perlindungan
keberadaan pasar tradisional

55

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan daerah melalui
berbagai forum

56

25,31%
16,67%

7,6%

4,48%

5,53%

2,7%
50%

Prosentase pedagang dan
PKL yg mentaati peraturan

92%

Tingkat Partisipasi Masyarakat dlm Musrenbang
Persentase usulan SKPD
dalam Musrenbang yg
diakomodir
Tersedianya Dokumen
Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yg telah ditetapkan dgn Perda
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan Jumlah Kelompok Seni dan
budaya lokal dalam kegiatan masyarakat
Budaya yang dibina

30%

57

Meningkatnya pemahaman tentang nilainilai nasionalisme, kepahlawanan dan
terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan
sosial

58

Terjaganya benda cagar budaya

59

Prosentase Peningkatan
Penerimaan PAD
Prosentase Peningkatan
Penerimaan PBB
Laju Pertumbuhan PDRB:
Laju PDRB per sektor
usaha atas
harga berlaku
Laju PDRB per sektor
usaha atas
harga konstan
Laju PDRB perkapita
penduduk
atas harga berlaku
Laju PDRB perkapita
penduduk atas harga
konstan
Prosentase Pasar Tradisional yg Representatif

Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga

60

Terwujudnya peningkatan koordinasi antara
eksekutif dan legislatif

61

Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota
Salatiga dengan instansi vertikal
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Rata-rata jumlah kelompok
binaanlembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Jumlah Benda Cagar
Budaya yang dilindungi
Prosentase produk UMKM
Kota Salatiga yg dipromosikan
Jumlah Perda yang ditetapkan
Frekuensi Pertemuan
Forkompinda
Jumlah kerjasama yang
terealisasi
Jumlah kerjasama antar
daerah ygterselenggara

88%

2 DOK

110 KLP

2 Klp

143 unit
93,75%
14 pdk

60%

30
6
6
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62

Meningkatnya kualitas hubungan antar umat Frekuensi pertemuan FKUB
beragama, suku dan etnis

12 kl

63

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
secara harmonis dlm rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan

Jumlah Frekuensi sosialisasi
Wawasan Kebangsaan yg
terlaksana

2 kl

64

Terciptanya stabilitas hubungan antar politik
dan organisasi masyarakat

65

Terwujudnya aparatur yang kompeten
profesional

66

Terwujudnya transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah

67

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang
responsif,efektif dan efisien

Jumlah Pembinaan thd
25%
LSM, Ormas, dan OKP
Jumlah Ormas, LSM,
40%
Yayasan yang terbina
Meningkatnya jumlah
100%
ormas yg terfasilitasi
kegiatannya
Prosentase PNS yg
53%
berpendidikan S1
Prosentase PNS yg
9%
berpendidikan S2
Persentase Pegawai yg
80%
sesuai dg Kompetensi
Prosentase Pejabat Struk85,2%
tural yg sesuai dgkualifikasi
jabatan
Prosentase berkurangnya
5%
jumlah temuan
Jumlah petak eks tanah
0
bengkok yg telah bersertifikat
Persentase ketaatan thd
70%
peraturan perundangundangan yg berlaku
75%
Prosentase rekomendasi
yg dapat ditindak lanjuti
100%
Ketepatan waktu SKPD
mengirimkan data untuk
laporan Kinerja ke Pemkot
Prosentase luas tanah
100%
hasil pengadaan yang
disertifikatkan
Prosentase Permasalahan
100%
Tanah yg diselesaikan
Prosentase Jumlah Kegiat75%
an Pengadaan Barang dan
Jasa yg difasilitasi
Prosentase partisipasi
100%
pengajar PAUDTPQ pada
Forum Komunikasi
PAUDTPQ Kota Salatiga
100%
Prosentase SKPD yang
menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang
100%
melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang
100%
sudah menetapkan
Standar Pelayanan
100%
Prosentase pembinaan
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36

68

Meningkatnya profesionalisme aparatur
pemerintah

pejabat struktural
kecamatan dan kelurahan
Jumlah kecamatan/kelurahan yg menyelenggarakan administrasi secara
lengkap
Jumlah sosialiasi/workshop
bintek yg diselenggarakan
Inspektorat
Prosentase Kasus Pelanggaran disipilin yg tertangani

100%

2 KL
85%
100%

69

Terwujudnya keterbukaan informasi publik

Jumlah media penyebar- 2 MEDIA
luasan informasi yang ada

70

Tersedianya sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi

71

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam
penyebarluasan informasi publik

Tersedianya media informa- 1 MEDIA
si ygdapat diakses secara
on line
34,55%
Prosentase Jumlah tower
yang terbangun
Prosentase kenaikan jml
1 KL
jaringan komunikasi

72

Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan

73

Meningkatnya pengguna perpustakaan

74

Meningkatnya keberpihakan pemerintah
kepada masyarakat

75

Menguatnya kapasitas kelembagaan
masyarakat

76

Terwujudnya akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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100%
Penerapan pengelolaan
arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelo100%
laan Kearsipan
Prosentase Perpustakaan
80%
aktif
Prosentase Peningkatan
1%
Jumlah Perpustakaan
Prosentase peningkatan
193,15
jml pengunjung perpusta%
kaan se-Kota Salatiga
Peningkatan pembinaan
50%
perpustakaan
Peningkatan kapasitas
34%
buku yang tersedia
Peningkatan jumlah
9,03%
anggota Perpustakaan
Prosentase kegiatan bidang 100%
keagamaan, sosial budaya
& olah raga yg terfasilitasi
Jumlah kelompok sasaran
113
keg.pelestarian & pengemb. KLP
Adat istiadat, nilai sosial &
budaya
Prosentase kelompok
100%
binaanlembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan
(LPMK, BKM)
Cakupan LPMK berprestasi
54%
Cakupan Posyandu Aktif
100%
WTP
Laporan keuangan daerah
yg mendapat opini wajar

37

tanpapengecualian (WTP)
Prosentase ketepatan
waktupenyusunan LKjIP &
PKT
Persentase Laporan Hasil
Pemeriksaan yang terbit
tepat waktu
Persentase aduan yang
tertangani
Tingkat Kelulusan PNS yg
lulus ujian sertifikasi keahlian Barang dan Jasa
Prosentase SKPD yang
taat aturan dalam Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Ketepatan Waktu Proses
Penganggaran dan Penetapan/Perubahan APBD
77

Terwujudnya perencanaan pembangunan
daerah yang visioner, ramah lingkungan
dan sustainable

78

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

79

Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam
masyarakat

80

Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan
masyarakat dalam politik

81

Meningkatanya ketentraman dan ketertiban
masyarakat

82

Meningkatnya
hukum

ketaatan
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terhadap

produk

Tersedianya peraturan/
regulasi tentang RTRW

Persentase tingkat keterisian data sistem informasi
pembangunan daerah dan
data pembangunan Kota
Salatiga
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
(Pemilikada,Pemiluleg,
Pilpres)

100%
70%

90%
15%

100%

Tepat
Waktu

100%

81,5%

100%

28%
Prosentase Perempuan dalam lembaga legislatif
(DPRD)
95%
Prosentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga keter3 kl
tiban umum dan ketentraman masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka
100%
kriminalitas di Kota
Salatiga
Cakupan penegakan perda
dan peraturan kepala daerah di kab/kota
Prosentase jumlah angkutan umum yg melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dg
kapasitas angkutan umum

87%

23%

50%

38

83

Meningkatnya pemahamam masyarakat
terhadap produk hukum

84

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum
terhadap perlindungan hak anak

85

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum
terhadap perlindungan hak perempuan

86

Meningkatnya pemahaman terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM) oleh aparat

87

Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga
Negara

88

89

Turunnya prosentase
rumah tangga

kekerasan

Terwujudnya Kota Layak Anak
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dalam

yang tersedia (Load Factor)
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat
(linmas) di Kota
Rasio Penanganan
Perkara

1/RT

100%

Prosentase Pengaduan tentang100%
pelanggaran terhadap
terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan
2%
Prosentase anggaran berbasis Gender
Keberadaan Kelembagaan
ada
Pokja PUG
Rasio Rancangan Peraturan 100%
Perundang-undangan yang
terbentuk
Meningkatnya jumlah ormas 100%
yg terfasilitasi kegiatannya
Jumlah Parpol yg terbantu
8 Parpol
akuntabilitas keuangannya
100%
Prosentase Cakupan Perempuan dan anak yang
mendapatkanPenanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unitPelayanan terpadu
100%
Prosentase Cakupan Perempuan dan anak korban
kekerasan yg mendapatkan
layanan kesehatan oleh
tenaga terlatih
Jumlah Perempuan yang
5/org
mendapat perlindungan
terhadap tindak kekerasan
100%
Prosentase Kasus Tindak
Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi thdperempuan yg ditangani & diselesaikan
100%
Prosentase Pengaduan
tentang Kekerasan terhadap
perempuan yang dapat
diselesaikan
Persentase pengaduan ten- 100%
tang pelanggaran terhadap
hak anak yang dapat
diselesaikan
1 ggs
Keberadaan Gugus Tugas
Kota Layak Anak
Keberadaan Forum Anak
5 forum
Kota dan Forum Anak
Kecamatan
2%
Prosentase anggaran
berbasis hak anak
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C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk

melaksanakan

program/kegiatan

yang

disertai

dengan

indikator

kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya.

Dengan

demikian

target

kinerja

yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya,sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

No

SASARAN

1

Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana pada
semua jenjang pendidikan dalam
rangka meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat;

2

Meningkatnya keterjangkauan
pelayanan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan bagi
segenap lapisan masyarakat;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
a
b
c
1

a
b
c
d
e
f
g
2

3

Meningkatnya kelayakan dan
sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan

1

a
b
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Persentase ruang kelas yang
layak
SD
SMP
SMA/SMK
Angka Partisipasi Sekolah (APM
dan APK) dari jenjang pendidikan
PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
APK TK/ RA
APK SD
APM SD/MI
APK SMP/MTs
APM SMP/MTS
APK SMA/SMK/MA
APM SMA/SMK/MA
Presentase Penduduk yang
berusia > 15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)
Rasio Guru/Murid pada semua
jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
SD/MI
SMP/MTs

TARGET
TAHUN 2016

95
95
100

%
%
%

75
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%

1 / 14
1 / 12

Rasio
Rasio

40

4

5

6

7

Meningkatnya kualitas dan
relevansi pendidikan pada
semua jenjang pendidikan
termasuk kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan.
Meningkatnya kesesuaian
kurikulum dan kebutuhan dunia
kerja

Meningkatnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga dan
kepemudaan

Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pelayanan kesehatan
masyarakat baik pelayanan
kesehatan dasar maupun
rujukan rujukan

c
1
a
b
c

Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan dengan biaya
terjangkau

SMA/SMK
Persentase siswa putus sekolah :
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Angka rata-rata nilai ujian nasional
disemua jenjang pendidikan:

100

%

0
0
0

%
%
%

a
b
c
d
3
1

SD/MI
SMP/MTs
SMA
SMK
Prosentase siswa yang lulus ujian
Jumlah keterlibatan pemuda
dalam kegiatan kepemudaan

8
7
7
7
100
160

%
orang

2

Persentase siswa berprestasi di
bidang olahraga

100

%

1

Waktu tanggap pelayanan dokter
di IGD (respon time)
Prosentase tingkat kepuasan
konsumen atas pelayanan
kesehatan tingkat dasar
Prosentase sarana dan prasarana
penunjang dengan kondisi baik

100

%

100

%

100

%

65

%

100

%

100

%

71
75

%
%

100

%

76

%

2:1
1:2
85

%

75

%

80

%

1
a
b
c
2

2

1
2

Cakupan Pelayanan peresepan
obat generik
Prosentase ketersediaan obat
sesuai kebutuhan
Prosentase alat kesehatan yang
dikalibrasi (8 item)
Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang berKB

9

Terlaksananya pembinaan di
bidang kesehatan dan keluarga
berencana

1
2

10

Tersedianya pelayanan
kesehatan dan keluarga
berencana bagi warga
miskin/kurang mampu

1

Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin.

2

Peningkatan kualitas SDM
tenaga kesehatan dan keluarga
berencana

1
2
3

Angka pemakaian kontrasepsi/
contrraceptive Prevalence Rate
(CPR) pada perempuan 15-49
tahun (cara modern)
Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis (dokter)
yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga perawat yang
telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang

4

5
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Rasio
%
%

3

11

1 / 12
100
100

3
8

SMA/SMK/MA
Prosentase Guru Layak Mengajar
SD
SMP

41

6
7
12

Pengendalian penyebaran HIV
AIDS dan penyakit menular lain

1

2

13

Peningkatan kesehatan ibu dan
anak melalui penurunan angka
kematian ibu, bayi dan balita

3
1
2

3
4
5
6
7
14

Menurunnya angka kesakitan

1

15

Peningkatan status gizi
masyarakat

1

16

Melindungi kesehatan
masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu
dan berkeadilan

17

Meningkatnya sarana dan
jangkauan KIE bidang kesehatan
kepada masyarakat
Peningkatan mutu pelayanan
dokumen catatan sipil dan
dokumen administrasi
kependudukan lainnya

18

Angka keberhasilan pengobatan
Tuberkulosis (Succes Rate/SR)
Prevalensi HIV/AIDS
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
(K4)
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Balita
Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Balita per 1.000
kelahiran hidup
Cakupan Desa/Kelurahan siaga
aktif strata mandiri

90

%

100

%

118/100.000 pdd

90

%

<0,3/100.000 pdd
98
%
92

%

70/100.000 KH
92
90

%
%

7,4/1.000 KH
7,3/1.000 KH
25

%

Cakupan Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan

100

%

2
1

Cakupan Balita gizi buruk
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunisation
(UCI)

0.02
100

%
%

1

Cakupan Desa/kelurahan siaga
aktif

100

%

1

Rasio Penduduk ber KTP / e KTP
persatuan penduduk

97

%

2

Rasio penduduk ber akte
Kelahiran
Rata-rata waktu penyelesaian
penerbitan dokumen
kependudukan dan pencatatan
sipil :
- Kartu Keluarga
- Akte (Kelahiran, kematian,
perkawinan, cerai, pengakuan
anak)
- Surat Keterangan Pindah
Prosentase penduduk yang
memiliki dokumen kependudukan

3

4
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telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan di
poliklinik
Tidak adanya kejadian salah
tindakan pada operasi
Angka Notifikasi Kasus
Tuberkulosis (Case Notification
Rate / CNR

65

%

3
7

hari
hari

1
100

hari
%

42

5
6

7

19

Meningkatnya penyediaan
sumber pangan alternatif

1
2

20

Tercapainya Analisis Pola
Pangan Harapan Masyarakat

1
2

21

Tersedianya sanitasi dan air
bersih

1

2
3

4

22

Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang memiliki daya
dukung dan daya gerak ekonomi
sosial, transportasi, komunikasi
dan informatika,tata
kota,perumahan dan
pemukiman.

5
1
2
3
4

5

6

7

8
23

Menurunnya pencemaran
lingkungan

1
2

3
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dan pencatatan sipil
Rasio pasangan berakta nikah
Prosentase permohonan dokumen
kependudukan dan pencatatan
sipil
Cakupan penduduk yang
memperoleh informasi
administrasi kependudukan.
Persentase Ketersediaan energi
dan protein perkapita
Persentase Penanganan Daerah
Rawan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)--(%)
% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah.
Proporsi Rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap air
minum layak
Presentase keluarga yg memiliki
jamban sehat
Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Tersedianya akses air minum
yang aman dengan jaringan
perpipaan yang terlindungi
Cakupan rumah sehat
Rasio Rumah Layak Huni
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang RTRW
Tersedianya Raperda RDTRK dan
Zonasi
Terbangun dan terpeliharanya
sistem jalan dan jembatan dalam
kondisi yang mantap
Terbangun dan terpeliharanya
sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
Prosentase jumlah sarana alat
pengujian yang berfungsi dengan
baik
Prosentase jumlah Rambu dan
APILL yang berfungsi dan dalam
kondisi baik
Prosentase Jumlah Pemasangan
Rambu dan APILL
Prosentase Ruang Terbuka Hijau
Tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang

95
80

%
%

75

%

100

%

75

%

95

%

95

%

70.65

%

%
80
68.87

%

70.65

%

80
100
100

%
%
%

80

%

95

%

60

%

100

%

97

%

85

%

28.09
28.09

%
%

100

%

43

4

5

24

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas jaringan irigasi dan
konservasi sumber daya air

1
2

25

Meningkatnya kuantitas dan
kualitas pengelolaan limbah
padat, limbah cair dan sampah

1
2
3

ditindaklanjuti
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang mentaati
persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran
udara
Persentase jumlah perusahaan
wajib AMDAL /UKL_UPL yang
telah diawasi
Rasio Jaringan irigasi
Terbangun dan terpeliharanya
saluran air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada
Prosentase Penanganan Sampah
Tersedianya sistem air limbah
skala komunitas/ kawasan/ kota

87.5

%

36.84

%

0,043 km/ha
%
66.98

72.5
40

%
%

72.73

%

15

%

26

Menurunnya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial

1

Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran
air
Prosentase Penanganan PMKS

27

Terlaksananya pelayanan
rehabilitasi dan sarana
prasarana kesejahteraan sosial
Terciptanya peningkatan
pembinaan terhadap para
penyadang masalah
kesejateraan sosial
Terwujudnya jaminan dan
perlindungan Sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Menurunnya Prosentase Rumah
tangga Miskin

1

Prosentase Penanganan PMKS

15

%

1

Prosentase Penanganan PMKS

15

%

1

Prosentase rekomendasi
kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat

80

%

1
2

6
5

%
%

Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
meminimalkan potensi terjadinya
bencana

1

Angka Kemiskinan
Prosentase Anggaran untuk
penanggulangan Kemiskinan (Pro
Poor Budgeting)
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli
bencana yg terlaksana
Tingkat waktu tanggap pelayanan
wilayah manajemen kebakaran

28

29

30

31

2
3
4

75
13

%
%

67

%

Prosentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi
Prosentase UMKM/UKM yang
dibina

42

%

35

%

32

Meningkatnya jumlah UKM yang
produktif

1

33

Meningkatnya jumlah koperasi
yang produktif

1

Prosentase Koperasi Aktif

37

%

34

Meningkatnya jumlah sentra

1

Prosentase koperasi yang

49

%
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44

perekonomian rakyat yang
produktif
35

Meningkatnya produksi dan
produktivitas hasil perikanan dan
pertanian dalam arti luas

meningkat omzetnya
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
36

Meningkatnya keberdayaan
kelompok masyarakat kurang
mampu
Meningkatnya produksi dan
produktivitas UKM, Koperasi dan
Sentra Perekonomian
Meningkatnya daya dukung dan
kerjasama antara pelaku usaha
kecil dan mikro dengan para
pemangku kepentingan

1

39

Meningkatkan pembinaan dan
pendampingan terhadap para
pelaku UKM dan koperasi

1

40

Meningkatnya akses permodalan
usaha bagi koperasi, dan UKM

1

41

Meningkatnya kelembagan
kewirausahaan, koperasi, dan
UKM

1

37

38

1

1

2

2
3
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Prosentase capaian produktivitas
tanaman pangan
(padi)
Prosentase capaian produktivitas
tanaman salak
Prosentase capaian produktivitas
tanaman pisang
Prosentase capaian produktivitas
tanaman durian
Prosentase capaian populasi sapi
perah
Prosentase capaian populasi sapi
potong
Prosentase capaian populasi
kambing
Prosentase capaian populasi
domba
Prosentase capaian produksi
daging sapi
Prosentase capaian produksi susu
sapi
Prosentase capaian produksi ikan
konsumsi lele
Prosentase capaian produksi ikan
konsumsi nila
Prosentase capaian produksi
benih ikan lele
Prosentase capaian produksi
benih ikan nila
Prosentase tertib laporan
pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan
Prosentase UMKM yang
meningkat omsetnya
Prosentase Unit Takar Timbang
dan Perlengkapannya yang ditera
ulang bersertifikat
Partisipasi terhadap program
Dekranas dan Dekranasda
Propinsi
Cakupan binaan UMKM

Prosentase koperasi, pra
koperasi, kelompok usaha dan
UMKM yang menerima pinjaman
modal
Prosentase koperasi yang
menyelenggarakan RAT
Prosentase koperasi yang
berpredikat sehat
Prosentase koperasi yang
berpredikat cukup sehat

5.69

ton

5.7

ton

23.31

ton

104

kg/po
hon
ekor

3,454
ekor
1,367
ekor
3,522
ekor
855
kg
1,114,741
liter
4,476,270
651.75

ton

22.78

ton
ekor

8,513,244
ekor
1,541,813
100

%

0.60

%

97.90

%

3

kali

35

%

70

%

66.01

%

5

%

40

%

45

42

Meningkatnya Daya Saing
Daerah

1

Prosentase produk IKM makanan
yg mempunyai daya saing

33.6

%

43

Meningkatnya pelayanan dan
perijinan investasi

1

Tersedianya Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

100

%

44

Meningkatnya promosi peluang
investasi

1

Jumlah wisatawan dalam dan luar
negeri
Prosentase Pelaku Usaha yang
mengisi LKPM
Terselenggaranya Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan
Bidang Penanaman Modal melalui
PTSP di Bidang Penanaman
Modal
Terimplementasikan nya Sistem
Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
Prosentase penyelesaiannya
pengaduan pelayanan perizinan

100

%

60

%

100

%

100

%

100

%

2
3

45

Terjaminnya keamanan
berusaha

1

2
46

Meningkatkan ketersediaan
lapangan kerja bagi masyarakat

1
2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Rasio kesempatan kerja terhadap
penduduk usia produktif

100
75

%
%

3

Persentase lapangan pekerjaan
yang tersedia untuk pencari kerja

75

%

18

%

47

Meningkatnya kualitas tenaga
kerja

1

Prosentase Pencari Kerja yang
mengikuti Pelatihan

48

Meningkatnya penyerapan
tenaga kerja
Terwujudnya perlindungan
ketenagakerjaan

1

Prosentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
Prosentase Tenaga Kerja yang
telah menjadi Peserta Jamsostek

Terwujudnya fasilitasi
ketransmigrasian
Meningkatnya sumber - sumber
penerimaan daerah

1.

49

50
51

1

1

Jumlah KK yang mengikuti
transmigrasi
Jumlah Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah

65
70

10

%
%

KK

42,158,000,000
- Penerimaan Retribusi Daerah
2

52

Meningkatnya kemandirian
keuangan daerah

3
1
2
3
a
b
c
d
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Prosentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
Prosentase BUMD kategori sehat
Prosentase Peningkatan
Penerimaan PAD
Prosentase Peningkatan
Penerimaan PBB
Laju Pertumbuhan PDRB
Laju PDRB per sektor usaha atas
harga berlaku
Laju PDRB per sektor usaha atas
harga konstan
Laju PDRB perkapita penduduk
atas harga berlaku
Laju PDRB perkapita penduduk

12,097,017,000
%
100
95
100

%
%
%

100

10

%

6
8

%
%

3

%

46

atas harga konstan
Prosentase Pasar Tradisional
yang Representatif

53

Terwujudnya pengelolaan pasar
tradisional yang representatif

1

54

Terwujudnya jaminan dan
perlindungan keberadaan pasar
tradisional

1

Prosentase pedagang dan PKL
yang mentaati peraturan

55

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses
pembangunan daerah melalui
berbagai forum

1

Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Musrenbang
Persentase usulan SKPD dalam
Musrenbang yg diakomodir

2
3

56

Tersedianya Dokumen
Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan
dengan Perda
Jumlah Kelompok Seni dan
Budaya yang dibina

50

%

6.50

%

90

%

90

%

Tersedia
2 Dokumen

Terwujudnya pelestarian dan
pengembangan budaya lokal
dalam kegiatan masyarakat
Meningkatnya pemahaman
tentang nilai-nilai nasionalisme,
kepahlawanan dan terwujudnya
aktualisasi kesetiakawanan
sosial

1

58

Terjaganya benda cagar budaya

1

Jumlah Benda Cagar Budaya
yang dilindungi

143

Unit

59

Terwujudnya produk ciri khas
Kota Salatiga

1

Prosentase produk UMKM Kota
Salatiga yang dipromosikan

28.3

%

60

Terwujudnya peningkatan
koordinasi antara eksekutif dan
legislatif
Meningkatnya koordinasi
pemerintah Kota Salatiga
dengan instansi vertikal

1

Jumlah Perda yang ditetapkan

60

%

1

Frekuensi Pertemuan
Forkompinda
Jumlah kerjasama yang terealisasi

30

kali

57

61

1

2
3

62

63

64

Meningkatnya kualitas hubungan
antar umat beragama, suku dan
etnis
Meningkatnya kualitas
kehidupan beragama secara
harmonis dalam rangka saling
menghormati dengan semangat
kekeluargaan
Terciptanya stabilitas hubungan
antar politik dan organisasi
masyarakat

1

Terwujudnya aparatur yang
kompeten profesional

Jumlah Frekuensi sosialisasi
Wawasan Kebangsaan yg
terlaksana

1

Jumlah Pembinaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP
Jumlah Ormas, LSM, Yayasan
yang terbina
Meningkatnya jumlah ormas yang
terfasilitasi kegiatannya

2

1
2
3
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Jumlah kerjasama antar daerah
yang terselenggara
Frekuensi pertemuan FKUB

1

3
65

Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)

Prosentase PNS yang
berpendidikan S1
Prosentase PNS yang
bependidikan S2
Persentase Pegawai yang Sesuai

110 kelompok

2

7
6
12

2

52
52
100
53
10
80

kelo
mpok

MoU/
PKS
bidan
g
kali

kali

Lemb
aga
Lemb
aga
%
%
%
%

47

4

66

Terwujudnya transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintah
daerah

1
2
3

4
5

6
7
8

9

67

Meningkatnya kinerja pelayanan
publik yang responsif,efektif dan
efisien

1
2
3
4

5

68

Meningkatnya profesionalisme
aparatur pemerintah

1

2
3
69
70

Terwujudnya keterbukaan
informasi publik
Tersedianya sarana dan
prasarana informasi dan
komunikasi

1
1

2
71

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas dalam penyebarluasan
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dengan Kompetensi
Prosentase Pejabat Struktural
yang sesuai dengan kualifikasi
jabatan
Prosentase berkurangnya jumlah
temuan
Jumlah petak eks tanah bengkok
yang telah bersertifikat
Persentase ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Prosentase rekomendasi yang
dapat ditindak lanjuti
Ketepatan waktu SKPD
mengirimkan data untuk laporan
Kinerja ke Pemerintahan Kota
Prosentase luas tanah hasil
pengadaan yang disertifikatkan
Prosentase Permasalahan Tanah
yang diselesaikan
Prosentase Jumlah Kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa
yang difasilitasi
Prosentase partisipasi pengajar
PAUDTPQ pada Forum
Komunikasi PAUDTPQ Kota
Salatiga
Prosentase SKPD yang
menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang
melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang sudah
menetapkan Standar Pelayanan
Prosentase pembinaan pejabat
struktural kecamatan dan
kelurahan
Jumlah kecamatan/kelurahan
yang menyelenggarakan
administrasi secara lengkap
Jumlah sosialiasi / workshop /
bintek yang diselenggarakan
Inspektorat (dibidang
pengawasan)
Prosentase Data Base
Kepegawaian yang tertata
Prosentase Kasus Pelanggaran
disipilin yang tertangani
Jumlah media penyebarluasan
informasi yang ada
Tersedianya media informasi yang
dapat diakses secara on line
Prosentase Jumlah tower yang
terbangun
Prosentase kenaikan jumlah
jaringan komunikasi

85

5
0

%

%
Petak

75

%

80
100

%
%

100

%

100
95

%
%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2

kali

90

%

100

%

3
1

100
1

medi
a
Medi
a

%
kali
(expo

48

72

informasi publik
Meningkatnya peran dan fungsi
kearsipan

1
2

73

Meningkatnya pengguna
perpustakaan

1
2
3

4
5
6
74

Meningkatnya keberpihakan
pemerintah kepada masyarakat

1

75

Menguatnya kapasitas
kelembagaan masyarakat

1

2

3
4
76

Terwujudnya akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

1

2
3

4
5

6

7

77

78

Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang
visioner, ramah lingkungan dan
sustainable
Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
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1
2
1

Penerapan pengelolaan arsip
secara baku
Peningkatan SDM pengelolaan
kearsipan
Prosentase Perpustakaan aktif
Prosentase Peningkatan Jumlah
Perpustakaan
Prosentase peningkatan jumlah
pengunjung perpustakaan se-Kota
Salatiga
Peningkatan pembinaan
perpustakaan
Peningkatan kapasitas buku yang
tersedia
Peningkatan jumlah anggota
perpustakaan
Prosentase kegiatan bidang
keagamaan, sosial budaya dan
olah raga yang terfasilitasi
Jumlah kelompok sasaran keg.
pelestarian & pengemb. Adat
istiadat, nilai sosial dan budaya
Prosentase kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (LPMK,
BKM)
Cakupan LPMK berprestasi
Cakupan Posyandu Aktif
Laporan keuangan daerah yang
mendapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP)
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan LAKIP & PKT
Persentase Laporan Hasil
Pemeriksaan yang terbit tepat
waktu
Persentase aduan yang tertangani
Tingkat Kelulusan PNS yang lulus
ujian sertifikasi keahlian Barang
dan Jasa
Prosentase SKPD yang Taat
Aturan Dalam Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Ketepatan Waktu Proses
Penganggaran dan
Penetapan/Perubahan APBD
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang RTRW
Tersedianya Raperda RDTRK dan
Zonasi
Persentase tingkat keterisian data
sistem informasi pembangunan
daerah dan data pembangunan
Kota Salatiga

100

)
%

100

%

80

%
%

1
199.38

%

55

%

36

%

10.28

%

100

%

113

kelo
mpok

100

%

72
100

%
%

WTP

100

%

75

%

95
20

%
%

88

%

Tepat

Wakt
u

100
80

%
%

81.8

%

49

79

Terwujudnya nilai-nilai
demokratisasi dalam masyarakat

1

80

Meningkatnya partisipasi dan
keterwakilan masyarakat dalam
politik
Meningktnya ketentraman dan
ketertiban masyarakat

1

81

1

2

3
82

Meningkatnya ketaatan terhadap
produk hukum

1

2

3

83

Meningkatnya pemahamam
masyarakat terhadap produk
hukum

84

Meningkatnya jaminan dan
kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak
Meningkatnya jaminan dan
kepastian hukum terhadap
perlindungan hak perempuan

85

86

87

88

Meningkatnya pemahaman
terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) oleh aparat
Terjaminnya Hak Sipil dan Hak
Politik Warga Negara

Turunnya prosentase kekerasan
dalam rumah tangga

1

2
1

1
2
1

1

100

%

28

%

95

%

100

%

100

%

Cakupan penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala
daerah di kabupaten/kota
Prosentase jumlah angkutan
umum yang melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna
angkutan umum dengan kapasitas
angkutan umum yang tersedia
(Load Factor)

100

%

15

%

50

%

Cakupan rasio petugas
perlindungan masyarakat (linmas)
di Kabupaten/ Kota
Rasio Penanganan Perkara
Prosentase Pengaduan tentang
pelanggaran terhadap terhadap
hak anak yang dapat diselesaikan
Prosentase anggaran berbasis
gender
Keberadaan Kelembagaan Pokja
PUG
Rasio Rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang
terbentuk
Meningkatnya jumlah ormas yang
terfasilitasi kegiatannya

71

%

100

%

100

%

2

%

Prosentase Perempuan dalam
lembaga legislatif (DPRD)
Prosentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka
kriminalitas di Kota Salatiga

Ada
100

%

100

%

2

Jumlah Parpol yang terbantu
akuntabilitas keuangannya

100

%

1

Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga terlatih
Jumlah Perempuan yang
mendapat perlindungan terhadap
tindak kekerasan
Prosentase Kasus Tindak

100

%

100

%

2

3

4
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Prosentase Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu
(Pemilukada, Pemiluleg, Pilpres)

5

100

Oran
g
%

50

5

6

89

Terwujudnya Kota Layak Anak
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1

Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap Perempuan
yang ditangani dan diselesaikan
Prosentase Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap perempuan
yang dapat diselesaikan
Persentase pengaduan tentang
pelanggaran terhadap hak anak
yang dapat diselesaikan
Keberadaan Gugus Tugas Kota
Layak Anak

2

Keberadaan Forum Anak Kota
dan Forum Anak Kecamatan

3

Prosentase anggaran berbasis
hak anak

100

%

100

%

Ada
1 gugus
Ada
(5 forum anak)
2
%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung
jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga dalam
memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu
masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi
dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang
berdaya guna dan berhasil guna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LKjIP) Pemerintah Kota
Salatiga Tahun 2016 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 adalah memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran - sasaran
Startegis

yang

ditetapkan

dalam

Penetapan

Kinerja/Perjanjian

Kinerja

(PK)

Tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap
tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian
target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran.
Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan
mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor:
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus
sebagai berikut :
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1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂
𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 − (𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 − 𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂)
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂
𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
Atau
(𝟐 𝒙 𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂) − 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂
𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 89 sasaran dengan 225
indikator disimpulkan bahwa 183 (seratus delapan puluh tiga) indikator sasaran atau
sebanyak 81,33% dikategorikan sangat berhasil, 12 (dua belas) indikator sasaran atau
5,33% dikategorikan berhasil, 8 (delapan) indikator sasaran atau 3,56% hanya
mencapai kategori cukup berhasil dan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran atau 9,78%
hanya mencapai kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa
indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori
cukup berhasil dan kurang berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.
Dari hasil perhitungan 89 sasaran rata-rata capaian sebesar 99,14% terdiri dari
sasaran kategori sangat berhasil (72 sasaran) sebesar 111,36%, kategori berhasil
(5 sasaran) sebesar 75,87%, kategori cukup berhasil ( 2 sasaran) sebesar 59,02% dan
kategori kurang berhasil (10 sasaran) sebesar 17,68%. Guna menilai keberhasilan
pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Salatiga tersebut digunakan
skala ordinal sebagai berikut:

Tabel Kategori Pencapaian Sasaran
Urutan
I.
II.
III.
IV.

Rentang Capaian
Diatas 85%
70 % s/d kurang dari 85%
55% s/d kurang dari 70%
Kurang dari 55%
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Kategori Capaian
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
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1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada
semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat
Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 95,23%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No
1

1

1

Indikator
Target
Persentase ruang
kelas yang layak
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

Tahun
2012
-

Realisasi
Persentase ruang
kelas yang layak
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

-

Capaian Kinerja
Persentase ruang
kelas yang layak
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

-

Tahun
2013
100%

Tahun
2014
100%

Tahun
2015
90%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

90%
90%
90%

91,81%

90,74%

88,27%
92,68%
94,46%

89,14%
89,92%
93,15%

91,81

89,71%

98,14%

88,27%
92,68%
94,47%

86,06%
89,92%
93,15%

91,66%
97,51%
105,26%

88,33%

82,49%
87,76%
94,73%

Tahun
2016
96,67%

95%
95%
100%
92,33%

88,37%
92,66%
95,97%
95,23%

92,71%
97,54%
95,45%

a. Persentase ruang kelas yang layak
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 96,67% realisasi 92,33% capaian 95,23% kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 91,68% dibandingkan dengan tahun 2015
mengalami kenaikan sebesar 3,35%.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95,45% lebih rendah dari tahun
2015 sebesar 98,14%. Rata-rata capaian tahun 2013-2016 sebesar
93,78% belum memenuhi target sebesar 96,67% atau kurang sebesar
2,89%.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Realisasi tahun 2013-2016 rata-rata 90,38% sedangkan target jangka
menengah 96,67%, artinya realisasi ini belum memenuhi target sebesar
5,77%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Tidak ada standart nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab belum tercapainya target dari indikator ini karena :
-

Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana yang belum terserap
sesuai rencana.

-

Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan kurangnya perhatian
terhadap peningkatan sarana prasarana

Solusi :
-

Peningkatan mutu sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas
belajar mengajar.

-

Peningkatan realisasi anggaran melalui peningkatan pelaksanaan
kegiatan fisik.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Sudah mencukupi untuk mencapai target kinerja.

-

Sarana Prasarana
Kurangnya optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan
jasa sehingga berpengaruh pada serapan anggaran.

-

Anggaran
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang
berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13.428.332.000
dengan realisasi sebesar Rp. 3.204.619.227 atau sekitar 23,86%.
 Program

Pendidikan

Menengah

yang

berkaitan

dengan

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp.
2.621.531.000 dan realisasi Rp. 707.754.500 atau 27%.
7)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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Dalam upaya mendukung ketersediaan sarana dan parasana pendidikan
yang layak, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain
sebagai berikut:


Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



Program Pendidikan Menengah

2. Sasaran 2 : Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat
Pada sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 108,52%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No
1

Indikator
Target
Angka Partisipasi Sekolah (APM
dan APK) dari jenjang pendidikan,
- APK
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA
- APM
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

2

1

Prosentase penduduk yang melek
huruf (tidak buta aksara)
Realisasi
Angka Partisipasi Sekolah (APM
dan APK) dari jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
- APK
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

99,67%

100%
100%
100%
100%
-

100%

100%

100%

100%

163,46%

127,48%

152,72%

133,34%

135%
118%
123%
164%

111%

97,73%

90,5%

102,28%

101%
101%
89%
113%

99,96%

99,70%

99,70%

99,69%

99,04%

- APM
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA
2

Prosentase penduduk yang melek
huruf (tidak buta aksara)
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1

Capaian Kinerja
Angka Partisipasi Sekolah (APM
dan APK) dari jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
- APK
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

118%

163,46%

127,48%

152,72%

133,34%

135%
118%
123%
164%

111%

97,73%

90,5%

97,45%

101%
101%
89%
113%

99,96%

99,70%

99,70%

99,69%

99,04%

- APM
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA
2

Prosentase penduduk yang melek
huruf (tidak buta aksara)

a. Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) dari jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 untuk target 100% realisasi 118% capaian kinerja sebesar
118% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 rata-rata untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) di
semua jenjang pendidikan adalah 135% dibandingkan tahun 2015
mengalami kenaikan 1,66%. Angka Partisipasi Murni (APM) di semua
jenjang pendidikan adalah 101% meningkat 3,55% dari tahun 2015.
Capaian tahun 2016 APK 135% dan APM 101% dibandingkan dengan
tahun 2015 meningkat 1,66 untuk APK dan 3,55%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 sebesar 135% dan
APM 101% dibandingkan dengan target yang tertuang jangka menengah
yaitu 100%, artinya sudah memenuhi target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM)

pada

masing-masing

jenjang

pendidikan

adalah

100%,

sedangkan Kota Salatiga untuk APK dan APM rata-rata 118%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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Penyebab keberhasilan :
-

Murid luar wilayah Kota Salatiga banyak bersekolah di wilayah Kota
Salatiga.

-

Fasilitas pendidikan di Kota Salatiga lebih baik

-

Kualitas pendidikan lebih baik.

Solusi :
-

Peningkatan kualitas pengajar yang lebih kompeten secara terus
menerus.

-

Anggaran pendukung yang lebih memadai

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Didukung oleh jumlah guru SD/SMP/SMA sebanyak 3.252 dan
jumlah guru berpendidikan S1/D-IV sebanyak 3.017

-

Sarana Prasarana
Cukup memadai untuk mencapai target kinerja.

-

Anggaran
Didukung anggaran sebesar Rp. 16.886.707.000,- realisasi
5.638.120.900,- atau 33,38%.

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Upaya pencapaian target APK/APM Tahun 2016 didukung dengan
berbagai program antara lain :


Program Pendidikan Anak Usia Dini



Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



Program Pendidikan Menengah

b. Prosentase penduduk yang melek huruf (tidak buta aksara)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Tahun 2016 adalah 100%, sedangkan realisasi kinerjanya adalah
99,04% capaian kinerja 99,04% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja Tahun 2016 sebesar 99,04% lebih rendah dari tahun
2015 sebesar

99,69%.

Capaian tahun 2016 dibandingkan dengan

tahun 2015 sama dengan realisasi kinerja karena target kinerja 100%.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

58

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Realisasi tahun 2016 sebesar 99,04% dibandingkan dengan target
jangka menegah 100% artinya Kota Salatiga belum memenuhi target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Apabila dibandingkan dengan standar nasional 100%, maka capaian
tahun 2016 belum memenuhi target nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Capaian kinerja yang belum optimal disebabkan oleh :
 Domisili penduduk melek huruf yang menyebar di beberapa kelurahan
yang berbeda
 Terbatasnya tenaga lapangan pendidikan masyarakat.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Masih kurangnya pengajar untuk pendidikan non formal.

-

Sarana prasarana
Sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar masih belum
memadai.

-

Anggaran
Didukung anggaran sebesa Rp. 175.746.000 dan realisasi
anggaran Rp. 135.921.000 atau 85%.



Analisis program/kegiatan yang menunjang

yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program Kerjasama Pembangunan


Program Pendidikan Non Formal

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan.
Pada sasaran 3 (tiga ) terdiri dari 1(satu) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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No
1

1

1

a.

Tahun
2012

Indikator
Target
Rasio Guru/Murid pada semua jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA
Realisasi
Rasio Guru/Murid pada semua jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015
1:14

Tahun
2016
1:13

1:15
1:14
1:13

1:15
1:14
1:13

1:16
1:15
1:12

1:14
1:12
1:12

1:13

1:13

1:14
1:13
1:12

1:14
1:12
1:12

108,6%

100%

112,5%
113,33%
100%

100%
100%
100%

1:14
1:12
1:12

1:14
1:12
1:12

Capaian Kinerja
Rasio Guru/Murid pada semua jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/SMK/MA

Rasio

Guru/Murid

pada

semua

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs

dan

SMA/SMK/MA
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Rasio Guru/Murid pada tahun 2016 sebesar 1:3 realisasi 1:3
capaian kinerja 100% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sama yaitu 1:3
sedangkan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 lebih
rendah 8,6%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menegah
sudah memenuhi yaitu 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Berdasarkan standart nasional rasio guru murid adalah 1:15-19. Di Kota
Salatiga rasio Guru/Murid pada semua jenjang pendidikan sudah
memenuhi standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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Keberhasilan tersebut karena ketersediaan guru yang memadai pada
setiap sekolah di Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Jumlah guru di Kota Salatiga :

-



SD/MI : 1.186 orang



SMP/MTs : 637 orang



SMA/MA : 1.079 orang

Sarana Prasarana
Cukup memadai untuk mendukung pencapaian target kinerja.

-

Anggaran
Berdasarkan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.517.000, telah
direalisasikan sebesar 74,22% atau sekitar Rp. 325.452.730,-

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua
jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,77%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
Persentase guru layak mengajar

85%

85%

85%

94%

100%

1

Realisasi
Persentase guru layak mengajar

70,55%

72,77%

86,99%

87,73%

92,77%

1

Capaian Kinerja
Persentase guru layak mengajar

83,04%

85,61%

102,34%

93,31%

92,77%

No

Indikator

1

a. Persentase guru layak mengajar
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target rata-rata tahun 2016 adalah 100% untuk semua jenjang
pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, sampai dengan SMA/MA/SMK
realisasi 94,58% capaian indikator kinerja sebesar 94,58% dalam
katagori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 92,77% jika dibandingkan realisasi tahun
2015 sebesar 87,73% mengalami kenaikan sebesar 5%.
Rata-rata capaian dari tahun 2012-2016 sebesar 92,78%
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Rata-rata capaian dari tahun 2012-2016 sebesar 92,78% sedangkan
target jangka menengah 100%, artinya sampai dengan berakhirnya
RPJMD target indikator ini belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab belum optimalnya pencapaian target kinerja karena masih
ada tenaga pendidik yang belum menempuh sertifikasi.
Solusi :
Memberikan dukungan dan kesempatan yang seluas-luasnya agar para
guru dapat meningkatkan kompetensinya.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Didukung oleh jumlah guru SD/SMP/SMA sebanyak 3.252 dan
jumlah guru berpendidikan S1/D-IV sebanyak 3.017

-

Sarana Prasarana
Cukup memadai untuk mendukung tercapaianya target kinerja.

-

Keuangan
Berdasarkan alokasi anggaran melalui Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar

Rp.

438.517.000, telah direalisasikan sebesar 74,22% atau sekitar Rp.
325.452.730,7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Untuk mencapai target indikator ini didukung oleh Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
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5. Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia
kerja.
Pada sasaran 5 (lima) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 88,58%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No
1

2

3
1

2

3
1

2

3

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
Persentase siswa putus sekolah
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK

-

0.05
0.25
1.50

0.01
0.20
1.08

0,01
0,05
0,5

0
0
0

Angka rata-rata nilai ujian nasional
disemua jenjang pendidikan
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA
- SMK

-

6.5
6.75
6.5
6.5

6.5
6.75
6.5
6.5

7.95
6.87
6.8
6.99

8
7
7
7

Prosentase siswa yang lulus ujian
Realisasi
Persentase siswa putus sekolah
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK
Angka rata-rata nilai ujian nasional
disemua jenjang pendidikan
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA
- SMK
Prosentase siswa yang lulus ujian
Capaian Kinerja
Persentase siswa putus sekolah
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK
Angka rata-rata nilai ujian nasional
disemua jenjang pendidikan
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA
- SMK

-

100%

100%

100%

100%

-

0.05
0.13
2.18

0,01%
0,2%
1,68%

0,01%
0,21%
2,02%

0,01%
0,2%
1,94%

-

7.90
6.84
6.71
6.97
99.94%

7.68
6.54
6.92
6.97
99.88%

7.24
6.79
6.58
6.57
99.94%

7,75
6,24
7,58
6,22
99,96%

-

100%
192.3%
68.81%

100%
100%
64.28

100%
23.81%
24.75%

100, 01%
100,2%
101,9%

-

121.54%
101.33%
103.23%
107.23%

118.15%
96.89%
106.46%
107.23%

91.06%
98.83%
96.76%
93.99%

96,88%
89,14%
108,29%
88,86%

Prosentase siswa yang lulus ujian

-

99.94%

99.88%

100%

99,96%

Indikator

a. Persentase siswa putus sekolah
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 0% realisasi 0,7% dengan capaian kinerja 70%
kategori kurang berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tahun 2016 realisasi 0,7% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
0,8% mengalami peningkatan 0,1%. Capaian tahun 2016 sebesar
100,7% dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 49,52%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 0,73%, artinya sampai
dengan berakhirnya RPJMD indikator ini belum memenuhi target kinerja.
4) Membandingkan dengan realisasi kinerja tahun standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab tingginya angka putus sekolah adalah :
-

Keterbatasan kemampuan berpikir siswa

-

Keterbatasan kemampuan financial orang tua siswa.

-

Pengaruh pergaulan buruk

Solusi : upaya pencegahan anak putus sekolah masih harus terus
dilakukan, terutama melalui pemerataan akses pelayanan pendidikan,
baik melalui pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu maupun
pendidikan kesetaraan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Didukung oleh jumlah guru SD/SMP/SMA sebanyak 3.252 dan
jumlah guru berpendidikan S1/D-IV sebanyak 3.017

-

Sarana Prasarana
Cukup memadai untuk mendukung tercapaianya target kinerja.

-

Keuangan
Didukung anggaran sebesar Rp. 17.017.442.000,- realisasi Rp.
6.063.609.050,- atau 35,63%.

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Untuk mendukung pencapaian indikator ini, maka didukung dengan
berbagai Program dan Kegiatan, yaitu:
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
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- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal.

b. Angka rata-rata nilai ujian nasional disemua jenjang pendidikan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 7,25 realisasi 6,95 capaian 95,79% kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu
Realisasi tahun 2016 sebesar 6,95 lebih meningkat dibandingkan tahun
2015 sebesar 6,5. Rata-rata capaian kinerja nilai ujian nasional disemua
jenjang pendidikan tahun 2016 yaitu 95,79%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Realisasi tahun 2016 sebesar 6,95 dengan target jangka menegah 7,25
artinya belum memenuhi.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional untuk membandingkan tingkat capaian
indikator ini.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi kinerja karena
keterbatasan kemampuan siswa.
Solusi yang dilakukan adalah dengan :
-

Meningkatkan prestasi siswa dan motivasi belajar siswa.

-

Penyerapan anggaran yang lebih optimal untuk mendukung
tercapainya target kinerja.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Sudah cukup memadai untuk kegiatan belajar mengajar dengan
rasio guru terhadap murid sudah tercapai 100%.

-

Sarana Prasarana
Sudah mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar di Kota Salatiga.
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-

Keuangan
Didukung dengan anggaran sebesar Rp.

1.084.241.000 realisasi

Rp. 774.732.700 atau 71,45%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c. Prosentase siswa yang lulus ujian
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 100% realisasi 99,96% capaian kinerja 99,96%
kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir.
Tahun 2016 realisasi 99,96% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
99,94% meningkat 0,02%. Capaian tahun 2016 dibandingkan tahun 2015
sama yaitu meningkat 0,2%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Rata-rata realisasi dari tahun 2013-2016 sebesar 99,95% hampir
mencapai target jangka menengah 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi tingkat kelulusan
adalah sebagai berikut :
- Keterbatasan kemampuan siswa
- Siswa tidak mengikuti ujian nasional
Solusi yang dilakukan dengan :
-

Meningkatkan kompetensi siswa melalui penambahan jam pelajaran.

-

Meningkatkan penyerapan anggaran pendukung

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Jumlah guru yang berpendidikan S1/D-IV sebanyak 3.017 orang
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-

Sarana Prasarana
Cukup memadai

-

Keuangan
Total anggaran untuk mendukung indikator Prosentase siswa yang
lulus ujian Rp. 31.887.719.000,- realisasi

Rp.

6.461.828.540,- dengan rata-rata capaian 20,26%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai
berikut :
 Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- Kegiatan Pendidikan Menengah

6. Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan
kepemudaan
Pada sasaran 6 (enam) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 86,84%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 6 (enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No
1

2

1
2

1
2

Indikator
Target
Jumlah keterlibatan pemuda
dalam kegiatan kepemudaan
Persentase siswa berprestasi di
bidang olahraga
Realisasi
Jumlah keterlibatan pemuda
dalam kegiatan kepemudaan
Persentase siswa berprestasi di
bidang olahraga
Capaian Kinerja
Jumlah keterlibatan pemuda
dalam kegiatan kepemudaan
Persentase siswa berprestasi di
bidang olahraga

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

150 org

150 org

160 org

160 org

80 org

70 org

80 org

90%

100%

-

65 org

210 org

269 org

160 org

64 org

64 org

33 org

69%

73,68%

-

52%

140%

168,13%

100%

80%

80%

41%

76%

73,68%

a. Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target

tahun 2016 adalah 160 orang, dan realisasinya 160 orang

dengan capaian 100% kategori sangat berhasil.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

67

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2015 (269 org) lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 (160
orang). Ada kenaikan 68% dari tahun 2015-2016. Capaian tahun 2016
(100%) lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 168,13%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Target yang tertuang dalam rencana jangka menengah adalah 160
orang untuk tahun 2016 sudah mencapai target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Membandingkan dengan standart nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena :


Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan



Dukungan anggaran untuk kegiatan kepemudaan.



Sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan kepemudaan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Untuk mencapai indikator ini di dukung oleh 12 pegawai.

-

Sarana Prasarana
Didukung oleh :


Gelanggang remaja/balai remaja sejumlah 3 buah



Lapangan Sepakbola, basket, Volley, kolam renang sebanyak
41.

-

Anggaran
Alokasi anggaran untuk mendukung sasaran tersebut sebesar Rp.
227.137.000 dengan realisasi Rp. 192.212.300 atau 89,62%

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah :


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
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b. Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 adalah 100% realisasi 73,68% dengan capaian
73,68% kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 73,68% lebih tinggi dari tahun 2015
sebesar 69%. Kenaikan realisasi sebesar 4,68%. Capaian tahun 2016
dibandingkan tahun 2015 lebih rendah 3,68%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Realisasi tahun 2012-2016 sebesar 79.12% belum memenuhi target
jangka menegah 100%.
yang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pencapaian indikator yang belum optimal disebabkan oleh :


Penghargaan

untuk

siswa

yang

berprestasi

mendorong

meningkatnya prestasi.
 Dukungan anggaran untuk kegiatan kepemudaan.
 Sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan kepemudaan
Solusi :
Perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung
siswa berprestasi di bidang olahraga antara lain :


Meningkatkan fasilitas dibidang olahraga



Mengoptimalkan anggaran pendukung kegiatan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
-

SDM
Untuk mencapai indikator ini di dukung oleh 12 pegawai.

-

Sarana Prasarana
Didukung oleh :


Gelanggang remaja/balai remaja sejumlah 3 buah
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Lapangan Sepakbola, basket, Volley, kolam renang sebanyak
41.

-

Anggaran
Alokasi anggaran untuk mendukung sasaran tersebut sebesar Rp.
227.137.000 dengan realisasi Rp. 192.212.300 atau 89,62%

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Program Pengembangan Kebijakan manajemen olahraga



Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan
masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan
Pada sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 97,28%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No
1
2
3

1
2
3

1
2
3

Indikator
Target
Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Prosentase Sarana Dan Prasarana
Penunjang Dengan Kondisi Baik
Waktu Tanggap Pelayanan Dokter
Di IGD (Respon Time)
Realisasi
Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Prosentase Sarana Dan Prasarana
Penunjang Dengan Kondisi Baik
Waktu Tanggap Pelayanan Dokter
Di IGD (Respon Time)
Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Prosentase Sarana Dan Prasarana
Penunjang Dengan Kondisi Baik
Waktu Tanggap Pelayanan Dokter
Di IGD (Respon Time)

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

90%

90%

90%

90%

Tahun
2016
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

65%

73%

100%

97,28%
92,49%

100%

90%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,37%

100%

100%

81%

111,11%

97,28%
92,49%

100%

100%

125%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,37%

a. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 100% realisasi 92,49% dengan capaian 92,49%
kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 lebih rendah 7,51% dari tahun 2015 sebesar
100%. Rata-rata realisasi tahun 2012-2016 sebesar 84,09% belum
memenuhi target rata-rata yaitu 92%.
Capaian tahun 2016 sebesar 92,49% lebih rendah dari tahun 2015
sebesar 18,62%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (renstra).
Target RPJMD 100% realisasi 2016 baru 92,49% artinya kurang 7,51%
dan belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada target nasional untuk membandingkan capaian indikator ini.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini karena :
-

adanya komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat oleh Puskesmas dan DKK Salatiga

-

meningkatkan pelayanan dengan peningkatan kompetensi pegawai
dan pemenuhan sarana prasarana.

Solusi :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui :
-

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas

-

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

-

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas

-

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di semua Puskesmas.

-

Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan Analisis atas efisiensi
penggunaan sumberdaya

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) SDM
-

SDM di tiap Puskesmas sudah sesuai dengan kebutuhan, jumlah
puskesmas 6 buah dengan jumlah pegawai 213 orang

-

Tenaga dokter umu 20 orang dan dokter gigi 12 orang. Jumlah
ini masih kurang, karena dokter di Puskesmas banyak yang
sedang menempuh Program Pendidikan Spesialis.
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-

mengoptimalkan SDM yang ada dengan penjadwalan dan
dengan program dokter Internship dari Pusat yang ditempatkan
di Puskesmas.

b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas tercukupi baik
Alat Medis maupun Non Medis sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp.
5.296.512.000,- realisasi Rp. 4.668.178.936,- atau 88,14%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Progam Upaya Kesehatan Masyarakat



Program Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat.

b. Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang dengan Kondisi Baik
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun target 2016 sebesar 100% realisasi 100% dengan capaian
sebesar 100% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2015.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar
10%.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja
tahun 2015. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014
mengalami penurunan sebesar 25%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Realiasasi kinerja tahun 2013 - 2016 tercapai100% sudah sesuai
dengan akhir masa RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada target nasional untuk membandingkan capaian indikator ini.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan kegiatan ini disebabkan karena:
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Setiap tahun dilakukan analisis terhadap kondisi sarana prasarana
penunjang, baik alat kesehatan maupun non alkes.



Adanya anggaran pemeliharaan sarana prasarana penunjang.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia
-

Adanya pengurus barang di Dinas Kesehatan untuk barang
medis dan barang non medis

-

Pengelola

barang

dimasing-masing

puskesmas

baik secara administratif maupun teknis

yang menunjang

terpenuhinya sarana prasana dan terjaga dengan baik.
b) Sarana dan prasarana
-

Sarana dan prasarana yang kondisinya baik sudah dimanfaatkan
secara maksimal dan jumlahnya sudah mencukupi.

-

Pengadaan barang yang sesuai kebutuhan

c) Anggaran
Untuk melaksanakan indikator ini didukung dengan anggaran
sebesar Rp 6.034.563.000,- realisasi Rp. 3.398.771.732,- atau
56,32%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Indikator ini didukung dengan program :


Program administrasi perkantoran

c. Waktu Tanggap Pelayanan Dokter Di IGD (Respon Time)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Pada tahun 2016 target 100% dengan realisasinya 99,37%, sehingga
capaian kinerjanya 99,37% termasuk kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tahun 2016 realisasi sebesar 99,37% dibandingkan dengan realisasi
2015 pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 0,63%. Capaian
tahun 2016 sebesar 99,37% dibandingkan tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 0,63%%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun inidengan target
jangka menengah
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Rata-rata capaian dari tahun 2012-2015 sebesar 99,87% belum
memenuhi target RPJMD 100% dalam kurun waktu lima tahun.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 99,37% belum memenuhi standar
kriteria rumah sakit yang baik dalam hal waktu tunggu di IGD (respon
time) bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit 100%
(waktu tunggu pelayanan ≤ 5 menit dari pasien datang sampai terlayani).
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Realisasi Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) pada tahun 2016
belum sesuai target karena :
Di instalasi gawat darurat ada 2 dokter jaga yang dibantu oleh paramedik
yang terlatih dan handal, sehingga jika ada pasien lebih dari satu bisa
tertangani dengan cepat, tepat, baik dan aman. Namun ada kalanya
pasien datang dengan waktu yang bersamaan dan jumlahnya lebih dari 3
pasien sehingga penanganan pasien berdasarkan kondisi pasien.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
 SDM
SDM di instalasi gawat darurat sebagai berikut :
 Dokter umum : 13 orang
 Perawat

: 13 orang

 Bidan

: 5 orang

 TPPRI

: 8 orang

 Portir

: 11 orang

 Administrasi

: 7 orang

 Keuangan
Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 103.325.000,- atau sebesar 98,40%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat

8. Sasaran 8 : Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan biaya
terjangkau
Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
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125,8% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 8 (delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut :

No
1
2

3

1
2

3

1
2

3

Indikator
Target
Prosentase ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
Prosentase alat kesehatan yang telah
dikalibrasi setahun sekali sebesar
100% (8 item)
Cakupan Pelayanan Peresepan obat
generik
Realisasi
Prosentase ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
Prosentase alat kesehatan yang telah
dikalibrasi setahun sekali sebesar
100% (8 item)
Cakupan Pelayanan Peresepan obat
generik
Capaian Kinerja
Prosentase ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
Prosentase alat kesehatan yang telah
dikalibrasi setahun sekali sebesar
100% (8 item)
Cakupan Pelayanan Peresepan obat
generik

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

100%

100%

100%

100%

Tahun
2016
88,33%
100%

0%

100%

100%

100%

100%

65%

65%

100%

113,86%
100%

100%

175%

90%

94%

100%

0%

300%

31,31%

31,53%

70%

71,02%

66,57 %

100%

94%

100%

100%

125,8%
100%

0%

300%

100%

100%

175%

109,26%

102,41%

100%

1) Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Tahun 2016 target 100% dan realisasi 100% capaian kinerja adalah
100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi

tahun

2016

dibandingkan

tahun

2015

tidak

ada

kenaikan/penurunan yaitu 100%. Realisasi kinerja tahun 2012-2016
sebesar 96,8%. Capaian tahun 2016 sebesar 100% sama dengan
capaian tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2012-2016 tercapai 96,8%.
Capaian ini karena adanya gagal lelang 22 item obat di tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Realisasi dari tahun 2012 - 2015 selalu mengalami peningkatan dan
tahun ini sudah memenuhi target RPJMD yaitu 100%.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Kondisinya sama dengan target nasional yaitu 100%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan kegiatan ini disebabkan :


Perencanaan yang baik dan pelaksanaan pengadaan yang cermat
baik melalui lelang maupun e-catalog.



Kerjasama dengan lintas program terkait dengan pengusulan
kebutuhan obat dan BMHP.



Adanya dukungan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan obat
yang bersumber dari APBN maupun APBD Kota Salatiga.



Obat-obatan yang tidak terlayani di e-cataloq, dicarikan alternatif
dengan pengadaan melalui distributor lain di luar e-cataloq.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia yang ada di Instalasi Farmasi Dinas
Kesehatan Kota Salatiga sebanyak 7 orang, yang terdiri dari : 2
orang S1 Apoteker, 3 orang D3 Farmasi dan 1 orang Asisten
Apoteker serta 1 orang D3 keperawatan.
b) Sarana dan Prasarana
-

Instalasi Farmasi yang memiliki bangunan kantor dan gudang
obat terpisah dari gedung lain membuat pengelolaan obat
menjadi lebih terkonsentrasi dan keamanan obat pun menjadi
lebih terjaga.

-

Permasalahannya adalah gudang penyimpanan obat di Kota
Salatiga

belum

sesuai

dengan

standar

sehingga

perlu

kelengkapan sarana seperti alat pengatur suhu ruangan.
c) Anggaran
Pada tahun anggaran 2016 ini sebesar Rp. 3.500.000.000,- realisasi
Rp. 3.144.553.907,- atau 89,84%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung pencapaian target melalui :
 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
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2) Prosentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi setahun sekali
sebesar 100% (8 item)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% realisasi 175% dengan capaian 175%
dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 (175%) dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar
100% sehingga mengalami kenaikan 75%. Realisasi tahun 2012-2016
sebesari

135%.

Demikian

juga

dengan

capaian

tahun

2016

dibandingkan tahun 2015 mengalami kenaikan 75%. Capaian kinerja
rata-rata tahun 2012-2016 tercapai 135%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Tahun 2016 realisasi jauh di atas taget RPJMD karena ada 14 item yang
dikalibrasi. Pada akhir renstra indikator ini sudah tercapai lebih dari
100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada target nasional
5)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan kegiatan ini disebabkan karena adanya anggaran yang
memadai sehingga bisa direalisasi kegiatan kalibrasi alat kesehatan
lebih dari 8 item.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) SDM
SDM yang melakukan kalibrasi berasal dari Jakarta sehingga Dinas
Kesehatan harus menyesuaikan jadwal kunjungannya ke Jawa
Tengah, khususnya Kota Salatiga
b) Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan Kota Salatiga belum memiliki alat kalibrasi
sehingga masih menggunakan tenaga dari pusat. Tahun 2016 ini
dilaksanakan kegiatan pengadaan alat kalibrasi yaitu pembelian
pressure meter dan patient stimulator.
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c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 59.446.000,00 dapat terealisasi
sebesar Rp 59.373.170,00 atau 99,88%.
7) Analisis

program/

kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Pencapaian target ini didukung melalui :


Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

3) Cakupan Pelayanan Peresepan obat generik
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Pada tahun 2016 target

65% dengan realisasinya sebesar 66,57%,

sehingga capaian kinerjanya 102,41% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 66,57% sehingga dibandingkan dengan
realisasi 2015 sebesar 71,02% mengalami penurunan sebesar 4,45%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah.
Realisasi Cakupan pelayanan peresepan obat generik tahun 2016
sebesar 66,57% bila dibandingkan dengan target jangka menengah
sebesar 65%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar
1,57%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 66,57% sudah memenuhi standar
kriteria farmasi yang baik bila dilihat pada standar nasional kefarmasian
Rumah Sakit yang kurang lebih dari 65%;
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Realisasi Cakupan pelayanan peresepan obat generik pada tahun 2016
sudah melebihi target disebabkan karena :
-

Perubahan pola penyakit;

-

Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang
merubah item-item obat dengan dikeluarkannya fomularium nasional
(FORMAS) dan tidak berlakunya DPHO ASKES;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
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 SDM
 Tenaga apoteker : 5 orang
 Tenaga asisten apoteker : 23 orang
 Keuangan
Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 27.487.950.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 25.462.376.995,- atau sebesar 92,63%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. yang
menunjang

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.
 Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat

9. Sasaran 9 : Terlaksananya pembinaan di bidang kesehatan dan keluarga
berencana
Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
111,11% dengan kategori sangat berhasil.
Indikator

No

Target
Cakupan peserta KB Aktif

a

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

76%

76%

76%

76%

76%

75%

75%

75%

75%

75%

77,50%

77,67%

73,39%

80,95%

81,35%

76%

76%

88,03%

87,40%

86,49%

101.97%

102.19%

96.56%

106.51%

107%

101.33%

101.33%

117.37%

116.53%

115,22 %

a. C
b

cakupan anggota Bina Keluarga

b. Balita (BKB) yang ber KB
c.

Realisasi
a d. Cakupan peserta KB Aktif
b e. cakupan anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang ber KB

f.
Capaian Kinerja
a g. Cakupan peserta KB Aktif
b h. cakupan anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang ber KB

i.
1) Cakupan peserta KB Aktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 76% realisasi 81,35% dengan capaian 107% kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

79

Realisasi tahun 2016 sebesar 81,35% jika dibandingkan realisasi tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar 0,40%. Realisasi tahun 20122016 sebesar 78,17% sudah diatas rata-rata target lima tahun. Capaian
tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 juga mengalami
kenaikan 0,49%. Capaian 2012-2016 tercapai 102,84%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Thn 2016 dengan realisasi 81,35% dan pada akhir RPJMD sudah
melebihi

target

kinerja

76%,

demikian

juga

untuk

tahun-tahun

sebelumnya rata-rata realisasi sudah diatas target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target standar nasional ditetapkan sebesar 65%, jadi untuk Kota
Salatiga realisasi untuk cakupan peserta KB aktif telah melampaui
standar nasional dengan angka 81,35%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Beberapa hal penunjang keberhasilan indikator ini antara lain :
a. Gencarnya penyuluhan mengenai KB
b. Mengoptimalkan Program KB Pascasalin.
c. Skrining pasangan Usia Subur (PUS) lebih di optimalkan.
d. Pelaksanakan KB safari di optimalkan lagi.
e. Pelaksanaan sweeping PUS, sehingga semua dapat terdata
dipuskesmas
Peserta KB aktif tahun 2016 berjumlah 21.941 PUS dari 26.971 PUS.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Sumber Daya Manusia
 Dengan adanya bidan wilayah di setiap kelurahan yang
berjumlah

37

orang

dimaksudkan

agar

dapat

dilakukan

pemantauan PUS dan melaksanakan Program KB pascasalin,
selain itu juga dilakukan skrining PUS dengan mendatangkan
konselor KB ke semua rumah sakit dan puskesmas di wilayah
Kota Salatiga pada hari-hari tertentu.
 Mengoptimalkan peran dan fungsi PLKB dalam melayani
masyarakat di 23 Kelurahan, organisasi masyrakat (Aisiyah,
Muslimat NU), Polri, PKK dan organisasi profesi.
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 Sarana dan Prasarana


Optimalisasi pelayanan Program KB di rumah Sakit Umum
Daerah, Rumah Sakit dr Asmir, RS Swasta lainnya yang ada di
wilayah Kota Salatiga, Puskesmas, BPM (Bidan Praktek
Mandiri).



Optimalisasi mobil unit penerangan KB, mobil unit pelayanan KB.



Ketersediaan alat kontrasepsi.

 Anggaran
Dalam mencapai indikator tersebut didukung beberapa program
dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-

terealisasi Rp.

106.398.500,- atau terserap sebesar 85,12%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 Program Keluarga Berencana
 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

2) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 75 % realisasi 86,49% % dengan capaian
sebesar 115,32% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2016 (86,49%) dibandingkan tahun 2015 (87,40%)
mengalami penurunan sebesar 1,09%. Realisasi tahun 2012-2016 ratarata sebesar 82,78% dengan target 75%.
Capaian tahun 2016 (116,53%) dibandingkan tahun 2015 (115,22%)
turun sebesar 1,31%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Realisasi tahun 2016 (86,49%) dibanding dengan target jangka
menengah sebesar 75% sudah melampaui sebesar 11,49%.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target standar nasional ditetapkan sebesar 70 %, jadi untuk Kota
Salatiga realisasi untuk cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
yang berKB telah memenuhi standar nasional dengan angka yang
tercapai sebesar 86,49%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab keberhasilan pencapaian indikator, karena :
-

Adanya Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
(PPKBD)

-

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak (BKB).

-

Adanya dukungan anggaran untuk dana operasional dan kader BKB

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
-

SDM
Untuk mencapai didukung dengan PLKB sebanyak 9 orang, 40
tenaga PPKBD, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tenaga
penggerak tokoh masyarakat.

-

Sarana Prasarana
Sarana sudah cukup memadai yaitu kendaraan dinas PLKB, alat
kontrasepsi yang cukup.

-

Keuangan
Dalam mencapai target indikator ini didukung dengan anggaran
tahun 2016 sebesar Rp. 81.240.000,- terealisasi Rp. 81.180.000,atau terserap sebesar 99,93 %

7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Keluarga Berencana
 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
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10. Sasaran 10 : Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
bagi warga miskin/kurang mampu
Pada sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 91,8%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 10 (sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut :

No
1
2

1
2

1
2

Indikator
Target
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin.
Angka Pemakaian
Kontrasepsi/Contraseptiv
Prevalence Rate (CPR) Pada
Perempuan 15-49 Tahun
Realisasi
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin.
Angka Pemakaian
Kontrasepsi/Contraseptiv
Prevalence Rate (CPR) Pada
Perempuan 15-49 Tahun
Capaian Kinerja
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin.
Angka Pemakaian
Kontrasepsi/Contraseptiv
Prevalence Rate (CPR) Pada
Perempuan 15-49 Tahun

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016
88%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

76%
78,98%

79,21%

86,02%

153,65%

36,19%

76,6%

90,63%

77,53%

82,6%

55,16%

81,35
%
91,8%

79,21%

86,02%

153,65%

36,19%

76,6%

129,47%

110,76%

118%

78,8%

107%

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 100% realisasi 76,6% dengan capaian 76,6% dalam
kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
2016 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi tahun 2016 sebesar 76,6% dibandingkan realisasi tahun 2015
(36,19%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi
tahun 2012-2016 sebesar 90% masih dibawah target 100%. Capaian
tahun 2016 sebesar 76,6% dibandingkan capaian kinerja tahun 2015
juga mengalami kenaikan sebesar 40,41%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah
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Realisasi tahun 2016 sebesar 76,65 pada akhir RPJMD belum mencapai
target 100%. Rata-rata capaian dari tahun 2012-2016 sebesar 86,33%
sehingga pada akhir tahun 2016 belum mencapai 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Berdasarkan standart nasional yang tertuang dalam SPM Kesehatan,
maka standart nasional yang harus dipenuhi adalah 100%. Dengan
demikian realisasi masih jauh di bawah target nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pada tahun 2016 cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin di Kota Salatiga berada di bawah target dikarenakan yang
dihitung hanya kunjungan baru masyarakat miskin ke FKTP, serta
kunjungan sehat yaitu mereka yang menbutuhkan konsultasi tentang
kesehatan, itupun jumlahnya masih sangat sedikit.
Solusi :
-

Dukungan dana untuk peningkatan kuota untuk JKN

-

Sosialisasi kesehatan untuk masyarakat miskin.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Kegiatan Pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Salatiga
ditunjang

dengan

adanya

tenaga

yang

cukup

memadai

di

puskesmas, baik dari tenaga medis, paramedis maupun tenaga
pendukung lainnya yang tersebar di 6 puskesmas.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Salatiga untuk penduduk
miskin adalah puskesmas yang berjumlah 6 buah dan tersebar di 4
Kecamatan, yang salah satunya adalah puskesmas rawat inap.
Selain itu juga dilengkapi puskesmas pembantu yang berjumlah 21
buah, puskesmas keliling (pusling) sebanyak 124 lokasi, posyandu
balita sebanyak 285 buah, posyandu lansia sebanyak 133 buah dan
posbindu sebanyak 16 buah yang kesemaunya aktif melaksanakan
kegiatan pelayanan kesehatan.
c. Anggaran
Di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.209.102.000,- realisasi
Rp. 5.293.146.487,- atau 85,23%.
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7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Keluarga Berencana

b. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Contraseptiv Prevalence Rate (CPR)
Pada Perempuan 15-49 Tahun
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target
tahun 2016 target 76%, sedangkan realisasinya 81,35%

capaian

indikator kinerja adalah 107% dan masuk Kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun ketahun naik turun penurunan yang paling dratis
tahun 2015 dan naik ke tahun 2016 (lihat table). Dan capaian juga
mengalami kenaikan dan penurunan yang paling besar tahun 2015 dan
naik kembali tahun 2016 (lihat table).

No

Tahun
2012

Indikator
T

1

Angka
Pemakaian
Kontrasepsi/Cont
raceptive
Prevalence Rate
(CPR) pada
perempuan 15-49
tahun

70
%

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

R

T

R

T

R

T

R

T

R

90,6
3%

70%

77,53
%

70
%

82,6%

70%

55,16
%

76%

81,35
%

Dengan target rata-rata selama lima tahun 70%, sedangkan rata-rata
realisasi dari tahun 2012-2015 sebesar 76,48% dan rata-rata capaian
109,23%.

Dibandingkan

tahun

2016

dengan

capaian

107%

menunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik dan sudah mencapai
target kinerja.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah
Rata-rata realisasi dari tahun 2012-2016 sebesar 77,45% sedangkan
target jangka menengah sebesar 70% artinya sudah melampaui target
kinerja.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target standar nasional sebesar 65%, jadi untuk Kota Salatiga realisasi
untuk angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan usia 15-49 telah
melampaui standar nasional dengan angka 81,35%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Beberapa hal penunjang keberhasilan indikator ini antara lain :
a. Penyuluhan mengenai KB yang lebih intens
b. Mengoptimalkan Program KB Pascasalin.
c. Skrining pasangan Usia Subur (PUS) lebih di optimalkan.
d. Pelaksanakan KB safari yang lebih optimal.
e. Pelaksanaan sweeping PUS, sehingga semua dapat terdata
dipuskesmas
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Sumber Daya Manusia
 Dengan adanya bidan wilayah di setiap kelurahan yang
berjumlah 37 orang untuk pemantauan PUS dan melaksanakan
Program KB pascasalin, selain itu juga dilakukan skrining PUS
dengan mendatangkan konselor KB ke semua rumah sakit dan
puskesmas di wilayah Kota Salatiga pada hari-hari tertentu.
 Mengoptimalkan peran dan fungsi PLKB dalam melayani
masyarakat di 23 Kelurahan, organisasi masyrakat (Aisiyah,
Muslimat NU), Polri, PKK dan organisasi profesi.
 Sarana dan Prasarana


Optimalisasi pelayanan Program KB di rumah Sakit Umum
Daerah, Rumah sakit dr asmir, RS Swasta lainnya yang ada di
wilayah Kota Salatiga, Puskesmas, BPM (Bidan Praktek
Mandiri).



Optimalisasi mobil unit penerangan KB, mobil unit pelayanan KB.



Ketersediaan alat kontrasepsi.

 Anggaran
Dalam mencapai indikator tersebut didukung beberapa program dan
kegiatan dengan anggaran sebesar
Bappermas :
Rp. 125.000.000,-

terealisasi Rp. 106.398.500,- atau terserap

sebesar 85,12%.
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7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 Program Keluarga Berencana

11. Sasaran 11 : Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan dan Keluarga
Berencana
Pada sasaran 11 ini terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk
mencapai sasaran. Berdasarkan 8 indikator kinerja utama ini rata-rata capaian
sasarannya adalah 102,7% dengan kategori sangat berhasil. Untuk lebih
jelasnya capaian sasaran diatas diuraikan sebagai berikut :
No
a
b
c
d

Indikator
Target
Cakupan peserta KB Aktif

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

76%

76%

76%

76%

63,56%
76%

2:1
1:2

2:1
1:2

2:1
1:2
70%

2:1
1:2
80%

2:1
1:2
85%

65%

70%

75%

70%

75%

80%

g

Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah
memenuhi standar
Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan di poliklinik

85%

85%

90%

95%

90%

h

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100%

100%

100%

100%

100%

a

Realisasi
Cakupan peserta KB Aktif

77,50%

77,67%

73,39%

80,95%

68,97%
81,35%

4.4 : 1
1 : 1.64
100%

4.4 : 1
1 : 1.68
100%

4.4 : 1
1 : 1.82
100%

2.5 : 1
1 : 1,74
100%

1 : 1,74

0%

0%

100%

86,8%

80%

100%

100%

100%

98,6%

90%

80%

80%

87%

97,57%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

101.97%

102.19%

96.56%

106.51%

102,7%
107%

45.04%
82%

45.04%
84%

45.04%
91%
142,8%

80%
87%
125%

80%
86,2%
129,4%

153,8%

123,94%

106,67%

142,8%

131,47%

112,5%

e
f

b
c
d

g

Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah
memenuhi standar
Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan di poliklinik

h

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

a

Capaian Kinerja
Cakupan peserta KB Aktif

e
f

b
c
d

g

Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah
memenuhi standar
Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan di poliklinik

h

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

e
f
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0%

0%

2:5
110%

94,12%

94,12%

96,67%

102,71%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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a. Cakupan peserta KB Aktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 76% realisasi 81,35% dengan capaian 107% kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 81,35% jika dibandingkan realisasi tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar 0,40%. Realisasi tahun 20122016 sebesar 78,17% sudah diatas rata-rata target lima tahun.Capaian
tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 juga mengalami
kenaikan 0,49%. Capaian 2012-2016 tercapai 102,84%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Thn 2016 dengan realisasi 81,35% dan pada akhir RPJMD sudah
melebihi

target

kinerja

76%,

demikian

juga

untuk

tahun-tahun

sebelumnya rata-rata realisasi sudah diatas target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target standar nasional sebesar 65%, jadi untuk Kota Salatiga realisasi
untuk cakupan peserta KB aktif telah melampaui standar nasional
dengan angka 81,35%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Beberapa hal penunjang keberhasilan indikator ini antara lain :
a. Penyuluhan mengenai KB yang lebih intens
b. Mengoptimalkan Program KB Pascasalin.
c. Skrining pasangan Usia Subur (PUS)yang lebih optimal.
d. Pelaksanakan KB safari di optimalkan lagi.
e. Pelaksanaan sweeping PUS, sehingga semua dapat terdata
dipuskesmas
Peserta KB aktif tahun 2016 berjumlah 21.941 PUS dari 26.971 PUS.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Sumber Daya Manusia
 Dengan adanya bidan wilayah di setiap kelurahan yang
berjumlah

37

orang

dimaksudkan

agar

dapat

dilakukan

pemantauan PUS dan melaksanakan Program KB pascasalin,
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selain itu juga dilakukan skrining PUS dengan mendatangkan
konselor KB ke semua rumah sakit dan puskesmas di wilayah
Kota Salatiga pada hari-hari tertentu.
 Mengoptimalkan peran dan fungsi PLKB dalam melayani
masyarakat di 23 Kelurahan, organisasi masyrakat (Aisiyah,
Muslimat NU), Polri, PKK dan organisasi profesi.
 Sarana dan Prasarana


Optimalisasi pelayanan Program KB di rumah Sakit Umum
Daerah, Rumah sakit dr asmir, RS Swasta lainnya yang ada di
wilayah Kota Salatiga, Puskesmas, BPM (Bidan Praktek
Mandiri).



Optimalisasi mobil unit penerangan KB, mobil unit pelayanan KB.



Ketersediaan alat kontrasepsi.

 Anggaran
Dalam mencapai indikator tersebut didukung beberapa program
dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-

terealisasi Rp.

106.398.500,- atau terserap sebesar 85,12%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 Program Keluarga Berencana
 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

b. Rasio PLKB
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 2 : 1 dapat tercapai sebesar 2,5 : 1 , tingkat
keberhasilan sebesar 80% kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi

tahun

2016

dibanding

tahun

2015

sama/tidak

ada

kenaikan/penurunan yaitu 2,5 : 1 Capaian tahun 2016 tingkat capaian
80% sama dengan tahun 2015.
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3) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan target jangka menengah
Target jangka menengah yaitu rasio Membandingkan 2 : 1, artinya di
Kota Salatiga belum memenuhi ratio 2 Kelurahan ditangani oleh 1
tenaga Penyuluh KB.
4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan standar nasional
Target standar nasional ditetapkan rasio Membandingkan 2 : 1, yang
artinya 2 Kelurahan ditangani oleh 1 tenaga Penyuluh KB. Dengan rasio
Membandingkan 2,5 : 1, berarti kota Salatiga belum memiliki rasio
Membandingkan tenaga Pelayanan KB yang ideal. untuk mencapai perlu
ditambah tenaga PLKB sebanyak 3 orang.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab belum tercapaianya indikator ini, karena :
-

Di Kecamatan Tingkir jumlah pasangan usia subur lebih banyak dan
terbatasnya Petugas Sub PPKBD yang terdapat.

-

Kecamatan Tingkir hanya mempunyai 3 Petugas PLKB di

7

Kelurahan.
-

Kurangnya tenaga PLKB

Solusi :
-

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para tenaga
program yang terdiri dari tenaga penyuluh, tenaga medis dan
tenaga pengelola program melalui pelatihan.

-

Perlu ditambah tenaga PLKB sebanyak 3 orang.

6) Analisis dan efisiensi sumber daya yang digunakan
-

SDM
Jumlah PLKB sejumlah 9 orang belum mencukupi kebutuhan PLKB
di Kota Salatiga.

-

Sarana Prasarana
Sarana

prasarana

untuk

melaskanakan

tugas

sudah

cukup

memadai.
-

Keuangan
Dalam mencapai indikator tersebut didukung beberapa program
dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-

terealisasi Rp.

106.398.500,- atau terserap sebesar 85,12%.
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7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain :
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 Program Keluarga Berencana
 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
c. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target

tahun 2016 sebesar 1 : 2

dapat tercapai sebesar 1 : 1,74,

tingkat keberhasilannya sebesar 87% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 1:1,74 dibandingkan realisasi tahun 2015
tidak ada peningkatan/penurunan. Capaian Rasio PPKBD dari Tahun
2012-2016 sebesar 86,2%
3) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah 1:2, yang artinya 1 Kelurahan ditangani oleh 2
tenaga pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) sedangkan
realisasi tahun ini masih 1:1,74 artinya target jangka menegah belum
tercapai.
4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan standar nasional
Target standar nasional ditetapkan rasio Membandingkan 1 : 1, yang
artinya 1 Kelurahan ditangani oleh 1 Tenaga pembantu pembina
keluarga berencana (PPKBD). Dengan realisasi 1:1,74 artinya belum
sesuai dengan standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Faktor penunjang pencapaian indikator ini, yaitu :
-

Kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana
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-

Koordinasi yang baik antara PPKBD dan PLKB serta dengan tokoh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

-

Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat/ Kader
sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan
Program KB.

-

Meningkatkan

motivasi

dan

kinerja

Kader

PPKBD

melalui

pengembangan berbagai kegiatan Operasional.
6) Analisis dan efisiensi sumber daya yang digunakan
-

SDM
Jumlah PPKDB di Kota Salatiga ada 40 orang yang mengampu di 23
kelurahan, target tahun 2016 sejumlah 46 orang, yang artinya untuk
Membandingkan ideal untuk 1 kelurahan terdapat 2 PPKBD

-

Sarana prasarana
Cukup memadai dalam melaksanakan tugas.

-

Keuangan
Dalam mencapai sasaran tersebut anggaran tahun 2016 sebesar Rp.
81.240.000,- dapat terealisasi Rp. 81.180.000,-

atau terserap

sebesar 99,93 %.
7) Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:
 Program Pelayanan Kontrasepsi
 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 Program Keluarga Berencana
 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

d. Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi standar kompetensi
dan ketrampilan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun ini target 2016 sebesar 75% dengan realisasi 80%. Dengan
capaian indikator kinerjanya sebesar 106,67% termasuk dalam katagori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
2016 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi tahun 2016 sebesar 80% lebih rendah 6,8% dari realisasi
tahun 2015 yaitu 86,8%. Realisasi tahun 2013-2016 sebesar 88,93%
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

92

sudah memenuhi target 70%. Capaian tahun 2013-2016 sebesar
128,13% juga melampaui target.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Rata-rata capaian kinerja sampai akhir RPJMD sebesar 88,93% sudah
mencapai target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada target nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab pencapaian indikator yang belum sesuai target, yaitu :
-

Kurangnya

kepedulian

perawat

dalam

mengurus

ijin,

terkait

perpanjangan ijin yang telah habis masa berlakunya.
Solusi :
-

Perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap para perawat melalui
organisasi PPNI.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang menangani perijinan perawat adalah 2 orang sudah cukup
memadai dalam menyusun kebutuhan tenaga perawat.
b) Sarana dan Prasarana
Perijinan perawat sampai saat ini masih manual, diharapkan bisa
dilakukan secara online menggunakan aplikasi sehingga lebih
memudahkan dalam pengelolaannya.
c) Anggaran
Anggaran yang mendukung sebesar Rp 166.751.000,- dengan
realisasi sebesar 153.262.697,- atau 91,91%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Program yang mendukung dalam pencapaian indikator ini adalah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

e. Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi standar kompetensi
dan ketrampilan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
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Tahun 2016 target sebesar 80% realisasi kegiatan mencapai 90%.
Capaian indikator kinerjanya sebesar 112,5% termasuk dalam katagori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi tahun 2016 sebesar 90% lebih rendah dari realisasi tahun
2015 sebesar 98,6%. Capaian tahun 2016 sebesar 112,5% lebih rendah
18,97% dari tahun 2015 sebesar 123,47%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Rata-rata realisasi tahun 2012-2016 sebesar 97,72% sudah melebihi
target jangka menengah sebesar 80%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Tidak ada target nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penurunan prosentase bidan yang telah memenuhi standar kompetensi
dan ketrampilan disebabkan :


Kurang pedulinya bidan pentingnya surat ijin, terkait perpanjangan
ijin yang telah habis masa berlakunya.

Solusi : menigkatkan sosialisasi terhadap para perawat melalui
organisasi IBI.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang menangani perijinan bidan adalah 2 orang sudah cukup
dalam mengelola perijinan bidan.
b) Sarana dan Prasarana
Perijinan bidan sampai saat ini masih manual, diharapkan bisa
dilakukan secara online efektif dan efisien dalam pengelolaannya.
c) Anggaran
Anggaran yang mendukung melalui kegiatan Peningkatan kesehatan
masyarakat sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi sebesar
98,36% dan Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan
sebesar Rp 66.751.000,- dengan realisasi 82,25%.
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7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung dalam pencapaian indikator ini adalah


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

f. Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Pada tahun 2016 target sebesar 90% dengan realisasinya sebesar 90%,
sehingga capaian realisasi sebesar 100% kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015
pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 7,57%.
Capaian kinerja 2016 dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 menurun
2,71%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi tahun 2016 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target
jangka menengah yaitu tahun 2016 sebesar 100%, maka sudah
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100% sudah memenuhi target
akhir RPJMD.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Dukungan

program

dan

kegiatan

serta

alokasi

penganggaran,

diantaranya penambahan jumlah dokter spesialis yaitu dokter spesialis
saraf 1 orang dan dokter spesialis anak 1 orangyang melayani
pasien/penderita sehingga cakupan pelayanan kesehatan bertambah
baik
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
- SDM
• Dokter

: 31 orang spesialis

• Perawat

: 22 orang

• Bidan

: 2 orang
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• TPPRJ

: 5 orang

• Adm

: 5 orang

- Sarana Prasarana
Cukup memadai untuk mencapai target kinerja.
Keuangan

-

Didukung anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 103.325.000,- atau sebesar 98,40%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat

g. Tidak Adanya Kejadian Salah Tindakan pada Operasi
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Pada tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasinya 100%, sehingga
capaian realisasi sebesar 100% termasuk kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015
pencapaiannya bisa dipertahankan yaitu sebesar 100%. Capaian tahun
2016 juga 100% sama seperti tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi tahun 2016 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target
jangka menengah yaitu tahun 2016 sebesar 100%, maka sudah
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100% sudah memenuhi standar
kriteria rumah sakit yang baik dalam hal Tidak Adanya Kejadian Salah
Tindakan pada Operasi bila dilihat pada standar pelayanan minimal
Rumah Sakit yang harus 100%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.


Dukungan program dan kegiatan serta alokasi penganggaran,
diantaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan secara terus
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menerus untuk tenaga medis dan paramedis sehingga zero accident
dapat dihindari bahkan dihilangkan.


Adanya penambahan kamar operasi sebanyak 1 kamar sehingga
dapat membantu pelayanan di Instalasi Bedah Sentral dan didukung
dengan pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosa yang lebih
tepat.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya




SDM
-

Dokter

:

18 orang

-

Perawat :

18 orang

-

Adm

1 orang

:

Sarana Prasarana
Sudah cukup memadai dan sesuai standar.



Keuangan
Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 1.788.500.000,- dengan
realisasi sebesar Rp 1.566.730.025,- atau sebesar 87,60%.

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat

12. Sasaran 12 : Pengendalian penyebaran HIV/AIDs dan penyakit menular
lain
Pada sasaran 12 (duabelas) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
140,99% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 12 (duabelas) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :

Indikator

No
1

2
3

Target
Angka Notifikasi Kasus
Tubercolusis (Case Notification
Rate/CNR)
Sucses Rate TB
Prevalensi HIV/AIDS/Prosentase
Penduduk Usia 15 – 49 Tahun
Yang Terinfeksi HIV (Kasus
Baru)/100.000
Realisasi
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Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun
2016

101/100.00

96/100.000

92/100.000

88/100.000

69,43%
118/100.0
00

100%

100%

95%

90%

90%

<0,4

<0,45

<0,4

<0,5

<0,3%

137,45%
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1

2
3

1

2
3

Angka Notifikasi Kasus
Tubercolusis (Case Notification
Rate/CNR)
Sucses Rate TB
Prevalensi HIV/AIDS/Prosentase
Penduduk Usia 15 – 49 Tahun
Yang Terinfeksi HIV (Kasus Baru)
Capaian Kinerja
Angka Notifikasi Kasus
Tubercolusis (Case Notification
Rate/CNR)
Sucses Rate TB
Prevalensi HIV/AIDS/Prosentase
Penduduk Usia 15 – 49 Tahun
Yang Terinfeksi HIV (Kasus Baru)

93/100.000

335/100.000

255/100.000

281/100.000

335/100.0
00

78,40%

79,21%

71,4%

82%

77,2%

0,15

0,14

0,21

0,14%

0,16
140,99%

92%

348,9%%

277,2%

319,3%

283,9%

79,21%

75,15%

91,06%

85,78%

0,07/100.000

100%

172%

53,3%

78,40%
0,15/100.000

a. Angka Notifikasi Kasus Tubercolusis (Case Notification Rate/CNR)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 118/100.000 realisasi 335/100.000 dengan
capaian 283,9% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tahun 2016 dibandingkan tahun lalu angka CNR meningkat realisasinya
sebanyak 75/100.00 penduduk. Capaian tahun 2016 dibandingkan
capaian kinerja tahun 2015 menurun 264%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Angka CNR tahun 2016 tercapai sebesar 335/100.000 pddk. Angka ini
sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu 118/100.000 penduduk.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Target nasional tidak ada
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Peningkatan capaian CNR ini karena :


Penemuan kasus TB di Kota Salatiga yang teridentifikasi melalui
BKPM dan RS Paru dr. Ariawan.



Adanya organisasi masyarakat seperti Aisyiah yang mendapat
dana hibah dari Global Fund turut berperan dalam menemukan
kasus TB melalui penjaringan suspek TB oleh kader yang
kemudian dikoordinasikan dengan puskesmas wilayah setempat.



Dilakukannya contact tracing pada setiap kasus yang ditemukan
juga dapat menjaring pasien TB lebih banyak.
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Penerapan passive case finding dengan disertai active case finding
juga berdampak pada meningkatnya temuan kasus.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber daya manusia untuk program TB Paru sudah terpenuhi.
Fasyankes

dan

tenaga

kesehatan

juga

sudah

dilatih

dan

menerapkan penanganan kasus kusta dengan beberapa strategi.
b. Sarana prasarana
Dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya maka telah
dilaksanakan pencatatan dan pelaporan menggunakan aplikasi SITT
di layanan kesehatan, penerapan strategi DOTS dalam pengelolaan
kasus TB dan penguatan jejaring internal dan eksternal TB.
c. Anggaran
Anggaran

sebesar

Rp

388.796.000,-

dengan

realisasi

Rp.

359.975.172 atau 92,59%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung pencapaian indikator ini :


Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Success Rate TB
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 90% realisasi 77,2% dengan capaian kinerja 85,78%
dengan Kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 77,2% dibandingkan dengan tahun 2015
mengalami penurunan sebesar 4,7%. Capaian dari tahun 2012-2016
menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Sampai dengan berakhirnya RPJMD target 90% belum dapat tercapai.
4) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standart nasional
Target nasional sama dengan target Kota Salatiga yaitu 90%, sehingga
tahun ini belum tercapai.
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5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kurang optimalnya pencapaian target Success Rate disebabkan oleh
beberapa faktor sebagai berikut :
-

Banyaknya pasien TB luar kota yang ditemukan di fasilitas
kesehatan Kota Salatiga dan banyak diantaranya yang putus
pengobatan dan pindah yang tidak terlacak lagi.

-

Tidak berjalannya pencatatan dan pelaporan perpindahan pasien
antar fasilitas kesehatan atau antar daerah (form TB 09 dan form TB
10)

-

Berlakunya sistem JKN dengan penerapan rujukan berjenjang maka
pasien TB luar daerah berpindah ke fasilitas kesehatan di
wilayahnya.

-

Pencatatan dan pelaporan kasus TB melalui aplikasi SITT sering
mengalami kendala dalam aplikasinya.

-

Belum adanya koordinasi dengan wasor TB kab/kota lain dalam
melacak pasien secara by name by address.

Solusi :
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

melalui

koordinasi dengan :
a. Semua fasyankes yang ada di Kota Salatiga ( RS pemerintah, RS
swasta, BKPM, Puskesmas se Kota Salatiga)
b. Paguyuban Paru Sehat Kota Salatiga
c. Organisasi masyarakat ( NU, Fatayat, Muhammadiyah)
d. Kader kesehatan di Kelurahan se Kota Salatiga
e. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya


SDM
Sumber daya manusia

untuk

program TB sudah terpenuhi.

Fasyankes yang sudah dilatih dan menerapkan penanganan TB
dengan strategi DOTS meliputi semua puskesmas di Kota Salatiga,
RSP Ario Wirawan, RSUD Kota Salatiga, RS dr Asmir dan BKPM
Kota Salatiga


Sarana dan Prasarana
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Sarana prasarana dalam upaya Keberhasilan Pengobatan penyakit
TB untuk kebutuhan logistik program TB sudah cukup memadai
(Obat FDC, Pot sputum, Buku pencatatan pelaporan)


Anggaran
Anggaran untuk mendukung pencapaian target sebesar Rp.
388.796.000,- realisasi Rp. 359.975.172,- atau 92,59%.

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Prevalensi HIV/AIDS/Prosentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun Yang
Terinfeksi HIV (Kasus Baru)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target <0,3 realisasi 0,16 capaian 146,67% dalam kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja Tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami
peningkatan kasus sebesar 0,02%. Capaian tahun 2016 sebesar 53,3%
lebih rendah dari tahun 2015 (172%).
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Tahun 2016 untuk program prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 1549 tahun di target sebesar <0,3 dengan capaian 0,16%, hal ini
menunjukkan bahwa target indikator ini sudah tercapai.
4) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standart nasional
Tidak ada target nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab meningkatnya kasus HIV yaitu :
-

Penderita berasla dari luar Kota Salatiga

-

Penderita tidak melakukan pengobatan secara tuntas

Solusi :
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-

Meningkatkan peran serta LSM untuk melakukan pendampingan
dengan ODHA.

-

Puskesmas se kota Salatiga sudah melakukan PITC untuk semua
ibu hamil dan VCT mobile di populasi kunci dan kelompok
masyarakat.

-

Peran

WPA

agar

mendorong

masyarakat

untuk

mau

memeriksakan diri untuk VCT.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya


SDM
-

Sumber daya manusia

untuk

program HIV sudah dilatih di

semua puskesmas Kota Salatiga, RSP Ario Wirawan, RSUD Kota
Salatiga, RS dr Asmir dan BKPM Kota Salatiga
-

KPA Kota Salatiga juga mempunyai peran penting dalam
pengendalian penyakit HIV AIDS di Kota Salatiga



Sarana prasarana
Dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV sudah
tersedia di semua layanan kesehatan.

 Anggaran
Anggaran sebesar Rp. 365.338.000,- realisasi Rp. 332.702.585,atau 91%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Upaya penanggulangan penyakit HIV didukung oleh :


Program Upaya Kesehatan Masyarakat



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

13. Sasaran 13 : Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan
angka kematian ibu, bayi dan balita
Pada sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
151,89% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 13 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :
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No

Indikator

1

Target
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

2

3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

90%

90%

98%

98%

98%

90%

90%

90%

90%

82,85
90%

70/
100.000
90%

70/
100.000
90%

93%

90%

90%

7,75/
1.000
8,3/
1.000

7,4/
1.000
7,77/
1.000

7,4/
1.000
7,3 /
1.000

84,11%

94,96%

94,45%

93,3%

99,96%

99,8%

99,93%

99,9%

80,8%

80,37%

82,85/
100.000
99%
85%

186,29/
100.000
95,75%
92,39%

157,05/
100.000
96,11%
90,9%

1,4%

15,96%

15,33/
1.000
16,16/
1.000

13,04/
1.000
14,53/
1.000

15,31/
1.000
16,09%

Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pelayanan kesehatan
balita
Angka kematian bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
Angka kematian balita per 1.000
kelahiran hidup
Realisasi
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pelayanan kesehatan
balita
Angka kematian bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
Angka kematian balita per 1.000
kelahiran hidup
Capaian Kinerja
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pelayanan kesehatan
balita
Angka kematian bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
Angka kematian balita per 1.000
kelahiran hidup

85,86%

12,5%

17,15%

95,4%

93,46%

96,93%

96,38%

95,20%

95,85%

111,07%

110,8%

111,03%

108,6%

74,3/
100.000
111,03%
53%

275,27/
100.000
95,33%
80,37%

81,64%

66,14%

224,36%

110%
91,39%

106,39%
102,66%

106,79%
101%

1,4/
1.000
12,5/
1.000

15,96/
1000
17,15/
1000

2,2%

24,32%

206,9%

5,53%

13%

220,4%

a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Pada tahun 2016 target 98% realisasi 93,3% dengan capaian indikator
95,20% masuk kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir.
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Realisasi tahun 2016 sebesar 93.3% lebih rendah 1,1% dari realisasi
tahun 2015.
Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2015 sebesar 94,5% atau
sebesar 2.962. Sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar 95,20%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Target Kunjungan Ibu Hamil (K4) tahun 2014-2016 adalah 98% dengan
realisasi yang belum optimal. Dengan demikian maka sampai dengan
akhir RPJMD target SPM sebesar 98% belum dapat tercapai.
4) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standart nasional
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) pada tahun 2016 yaitu sebesar
93,3% sudah melampaui target nasional yaitu 90%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab

kegagalan

dalam

upaya

memenuhi

target

Cakupan

Kunjungan Ibu Hamil ( K4) adalah sebagai berikut:
a. Keterlambatan ibu dalam mengetahui kehamilannya sehingga
pelayanan K1 ibu hamil pada TM I terlewat.
b. Banyak ibu hamil yang baru memeriksakan kehamilannya pada usia
kandungan berumur 7 bulan, sehingga tidak dapat mencapai K4
pada triwulan 3.
c. Ada beberapa ibu hamil yang melakukan persalinan di luar kota
sehingga pemeriksaan kehamilan yang ke 4 pun tidak di Kota
Salatiga sehingga tidak tercatat dalam perhitungan K4.
Solusi :
-

Optimalisasi KIE tentang pengenalan tanda-tanda kehamilan,
kehamilan tidak diinginkan dan kegagalan dalam penggunaan alat
kontrasepsi.

-

Sosialisasi program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG)
dan meningkatkan jumlah KSI di wilayah kota Salatiga.

-

Skrining ibu hamil

-

Dibentuknya program Emas di masing-masing Puskesmas

-

Pelaksanakan kelas ibu hamil

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
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a. SDM
Agar pemantauan kondisi ibu hamil, bersalin maupun nifas dapat
dilakukan dengan lebih cermat, dilakukan pembinaan Bikor (Bidan
Koordinator) dan Binwil (Bidan wilayah) secara berkala.
b. Sarana dan Prasarana
Kebutuhan sarana prasarana sudah terpenuhi, antara lain:
-

Puskesmas

-

Posyandu.

-

Lembar balik

-

Buku KIA

c. Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai untuk indicator sebesar
Rp. 171.000.000,00. Tahun 2016 juga mendapat alokasi dana
Kegiatan

Penyelenggaraan

Jaminan

Persalinan

sebesar

Rp

169.416.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 92% realisasi 99,9% capaian kinerja adalah 108,6%
dan Kategori Sangat Berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sama yaitu 99,9%.
Realiasasi kinerja rata-rata 99,8%. Capaian dari tahun 2013-2016 tidak
mengalami kenaikan/penurunan yang signifikan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Target RPJMD rata-rata 90% dengan capaian diatas 90%, maka dapat
disimpulkan bahwa selama Tahun 2012-2016 sudah mencapai target
jangka menengah.
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4) Membandingkan dengan standart nasional
Standart Nasional yang harus dicapai adalah 90%, dengan demikian
sudah melampaui standart nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Analisa penyebab berhasilnya mencapai target cakupan persalinan yang
ditolong tenaga kesehatan adalah:
- Pembinaan rutin pada dukun bayi, sehingga mereka memahami
kewenangannya dalam membantu persalinan
- Pemberian KIE secara terus menerus pada ibu hamil melalui kelas ibu
hamil tentang pentingnya melakukan persalinan dengan bantuan
tenaga kesehatan yang terlatih.
- Penjemputan pada ibu hamil yang mengalami kesulitan transportasi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Sudah adanya bidan praktek mandiri di masing-masing wilayah di
Kota Salatiga cukup mendukung pelayanan persalinan.
b. Sarana dan Prasarana
Kebutuhan sarana prasarana sudah terpenuhi, antara lain:


Pemakaian partograf setiap pertolongan persalianan pervagina
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.



Bidan Praktek Mandiri.



Puskesmas Rawat inap ( PONED)



RSUD Salatiga (PONEK)



RS Swasta lainnya

c. Anggaran
-

Anggaran dana alokasi khusus sebesar Rp. 171.000.000,00

-

Penyelenggaraan Jaminan Persalinan sebesar Rp 169.416.000,-

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung pencapaian indikator ini :
a. Program promosi kesehatan
b. Program pemberdayaan masyarakat
c. Program Gizi : Penatalaksanaan ibu menyusui dengan anemia dan
KEK (PMT dan Tablet FE 90), konseling menyusui/ pemberian ASI
d. Program KB
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c. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 70/100.000 kelahiran hidup realisasi 157,05/100.000.
Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 224,3%, masuk dalam
kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2016 masih diatas target
yang ditetapkan yaitu 157.05/ 100.000 KH. Dengan angka absolut 4
kasus kematian ibu yang disebabkan oleh HHD, HELLP Syndrome, dan
2 lainnya disebabkan oleh emboli paru. Adapun Sampai Tahun 2015
terdapat 5 kasus atau 82,85/100.000 KH. Tahun 2016 adalah 4 kasus.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi tahun 2012-2016 sebesar 154,8%

belum memenuhi target

jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standart nasional
Jika dibandingkan dengan target renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 maka AKI Kota Salatiga masih lebih tinggi. Target AKI Jawa
Tengah adalah 117/100.000KH.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
a. Penyebab utama kematian ibu dalam beberapa tahun ini yaitu
hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum.
b. Penyebab lain yaitu HHD, HELLP Syndrome, dan emboli paru.
Solusi :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi kesehatan.
b. Meningkatan kesehatan ibu sebelum hamil/sejak usia remaja,
menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Peserta KB
c. Keanekaragaman makanan untuk peningkatan gizi ibu hamil,
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) SDM
Adanya bidan wilayah di setiap kelurahan dimaksudkan agar
pemantauan kondisi ibu hamil, bersalin maupun nifas dapat
dilakukan dengan lebih cermat,
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b) Sarana & Prasarana


Optimalisasi puskesmas PONED



Peningkatan penggunaan partograf pada setiap persalinan per
vaginam

c) Anggaran
-

Anggaran dana alokasi khusus sebesar Rp. 171.000.000,00

-

Penyelenggaraan Jaminan Persalinan sebesar Rp 169.416.000,-

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program-program pendukung antara lain :
a. Program Gizi
b. Program Pemberantasan Penyakit
c. Program Penyehatan Lingkungan
d. Program Immunisasi: Immunisasi TT bumil
e. Program KB

d. Cakupan Kunjungan Bayi
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 92%, sedangkan realisasi sebesar 96,11%,
nilai capain kinerja indikator sebesar 104,47%, dan masuk kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tahun 2015 sebesar 95,65 % dan tahun 2016 meningkat menjadi
96,11%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Capaian kinerja tahun 2016 ini sudah memenuhi target RPJMD.
4) Membandingkan dengan standart nasional
Angka capaian tersebut sudah melampaui target nasional sebesar 87%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Tercapainya target Cakupan Kunjungan Bayi di tahun 2016 adalah tidak
terlepas dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya kunjungan bayi.
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Selain itu juga karena adanya upaya dalam pemenuhan tersebut,
diantaranya:
a. Workshop MTBS/ MTBM dan SDIDTK/Intelegensia untuk petugas
b. Lokakarya Tatalaksana neonatus bagi Bidan
c. Seminar Pemanfaatan Buku KIA untuk kader
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Dengan adanya bidan wilayah di setiap Puskesmas dimaksudkan
agar pemantauan cakupan kunjungan bayi dapat dilakukan dengan
lebih optimal.
b. Sarana & Prasarana
Sarana pendukung antara lain :

c.



Form Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)



Obat Vaksin Hepatitis B



Obat-obatan



Oxygen

Anggaran
Anggaran sebesar Rp. 79.545.000,00 realisasi Rp. 76.535.375,- atau
96,2%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang

yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah sebagai berikut:


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 adalah 90%, sedangkan realisasi 90,9% dengan
capaian 101%, dengan Kategori Sangat Berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Tahun 2016 realisasi 90,9% mengalami penurunan dari tahun 2015
sebesar 1,49%. Capaian tahun 2016 sebesar 101% turun 1,66% dari
tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
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Dari tahun 2012-2016 rata-rata realisasi 85,9%, artinya sudah mencapai
target nasional 83%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.
Standart nasional yang tertuang dalam SPM Kesehatan adalah sebesar
83%. Rata-rata realisasi 85,9%, artinya sudah bisa mencapai target
nasional 83%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Untuk mencapai target kinerja dengan optimalisasi kegiatan :
a. Menertibkan pencatatan dan pelaporan di puskesmas sehingga
kegiatan pelayanan kesehatan balita di sarana pelayanan swasta
juga tercatat.
b. Sosialisasi kepada ibu yang berprofesi sebagai wanita karier tentang
pentingnya penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita di
posyandu.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Dengan adanya bidan wilayah di setiap Puskesmas dimaksudkan
agar pemantauan cakupan Pelayanan Kesehatan balita

dapat

dilakukan dengan lebih optimal.
b. Sarana & Prasarana
Kegiatan pelayanan kesehatan balita dilakukan di puskesmas
maupun sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti posyandu balita
yang berjumlah 287 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kota
Salatiga.
c. Anggaran
Pelaksanaan kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp.
412.856.000,- realisasi Rp. 402.996.408,- atau 97,6%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program-program pendukung adalah sebagai berikut:
a. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
b. Program perbaikan gizi masyarakat
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f. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target di Tahun 2016, angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran
hidup adalah 7,40/1.000 KH (24 kasus) dengan realisasi 15,31/1.000 KH
(39 kasus) capaian kinerja indikator adalah 6,67% kategori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
AKB di Kota Salatiga di

Tahun 2016 sebanyak 39 kasus meningkat

66,7% dari Tahun 2015 yang 26 kasus (13,04/1000 KH).
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 masih diatas target
RPJMD sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini
tidak berhasil.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.
Dibandingkan dengan target nasional 23/1000 KH, maka Kota Salatiga
sudah terpenuhi. Meskipun dibandingkan dengan target tahunan Kota
Salatiga dapat dikatakan Kurang Berhasil karena terdapat kenaikan
Angka Kematian Bayi.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Faktor – faktor yang mempengaruhi kematian bayi tersebut, antara lain :


Masih banyaknya persalinan pada usia remaja.



Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh Asfiksia dan BBLR.



Kasus asfiksia terjadi erat hubungannya dengan proses persalinan
yang tidak sesuai dengan prosedur.



Beberapa kasus kematian di Rumah sakit adalah rujukan dari
pelayanan kesehatan primer.



Kasus BBLR, banyak faktor yang mempengaruhi antara lain masih
banyaknya ibu hamil KEK dan anemi, dugaan Ibu hamil terserang
virus Human Papiloma Virus, umur saat hamil, jumlah paritas serta
penyakit penyerta pada ibu seperti asma, hipertensi, dll.



Kurangnya konseling pra nikah yang dilakukan oleh petugas dan
juga skrening pra kehamilan
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya


SDM
Kemampuan petugas dalam hal ini adalah bidan di Kota Salatiga
dengan jumlah 157 orang yang terdiri dari swasta 83 orang dan PNS
74 orang masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu dilakukan kegiatan
antara lain:





Workshop MTBS/ MTBM untuk petugas



Workshop Kesehatan Ibu dan Anak



Seminar Pemanfaatan Buku KIA untuk kader



Refreshing Program Anak

Sarana dan Prasarana
Kebutuhan sarana prasarana untuk upaya penurunan angka
kematian bayi sudah diusahakan untuk dipenuhi, antara lain Lembar
balik, bagan MTBS/MTBM, Buku KIA,



Anggaran
Pelaksanaan kegiatan penurunan AKB dibiayai anggaran sebesar
Rp. 6.916.847.000,- realiasi Rp. 6.894.495.208,- atau 99,68%.

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah :


Program upaya promosi kesehatan

g. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
1) Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2016 target 7,3/ 1000 KH realiasasi 16,09/1.000 KH capaian
220% kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun beberapa tahun terakhir.
AKABA Tahun 2016 lebih tinggi 0,95% dari Tahun 2015 sebesar 39
kasus,dengan target MDGS di akhir tahun 2015 adalah 7,77/1.000 KH.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Dari tahun 2011-2016 tingkat kematian balita selalu diatas target yang
ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian AKB tahun 2016
belum memenuhi target RPJMD.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Walaupun angka kematian balita di Kota Salatiga masih tinggi, tetapi
tetap masih berada di bawah target nasional yaitu 23 per 1000 KH atau
lebih berhasil menekan angka kematian balita (dibandingkan target
nasional).
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
-

keterlambatan mengakses pelayanan kesehatan

-

kurangnya pengetahuan orang tua tentang tanda bahaya pada
balita
masih minimnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan

-

tentang tanda bahaya pada balita sakit.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Kemampuan petugas dalam hal ini adalah bidan di Kota Salatiga
dengan jumlah 157 orang yang terdiri dari swasta 83 orang dan PNS
74 orang masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu dilakukan kegiatan
antara lain:
 Workshop MTBS/ MTBM untuk petugas
 Workshop Kesehatan Ibu dan Anak
 Seminar Pemanfaatan Buku KIA untuk kader
 Refreshing Program Anak
b. Sarana dan Prasarana
Kebutuhan sarana prasarana untuk upaya penurunan angka kematian
bayi sudah diusahakan untuk dipenuhi, antara lain Lembar balik,
bagan MTBS/MTBM, Buku KIA,
c. Anggaran
Pelaksanaan kegiatan penurunan AKABA dibiayai anggaran sebesar
Rp. 6.916.847.000,- realiasi Rp. 6.894.495.208,- atau 99,68%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

yang

menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program-program yang mendukung antara lain :


program imunisasi



program gizi



program promosi kesehatan



program pemberdayaan masyarakat.
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14. Sasaran 14: Menurunnya angka kesakitan.
Pada sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 226% dengan kategori
sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 14 (empat belas)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1

1

1

Tahun
2012

Indikator

No

Target
Cakupan desa/kelurahan
aktif strata mandiri
Realisasi
Cakupan desa/kelurahan
aktif strata mandiri
Capaian Kinerja
Cakupan desa/kelurahan
aktif strata mandiri

siaga

siaga

siaga

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

20%

22%

25%

25%

4,5%

4,55%

52%

56,52%

7,5%

20,7%

208%

226%

a. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 25% terealisasi sebesar 52,52% sehingga capaian
kinerjanya 226% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 52,52%, tahun 2015 sebesar 52%, tahun 2014
sebesar 4,55% dan di tahun 2013 sebesar 4,5%. Realisasi mengalami
peningkatan drastis di tahun 2015 dan cenderung meningkat pada setiap
tahunnya.
Capaian tahun 2016 sebesar 226%, tahun 2015 sebesar 208%, tahun 2014
sebesar 20,7% dan di tahun 2013 sebesar 7,5%. Capaian mengalami
peningkatan drastis di tahun 2015 dan cenderung meningkat pada setiap
tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 25%, realisasi pada tahun 2016 ini sudah
melebihi dari target tersebut, yakni dengan realisasi capaian sebesar 52,52%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagaimana
disebutkan dalam pasal 2 pada ayat (2) huruf d “Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif” 80% pada Tahun 2015.
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Hal ini berarti secara nasional berlaku pada tahun 2015 Cakupan Desa Siaga
Aktif di tingkat Kabupaten/Kota sudah mencapai 80%. Capaian di Kota Salatiga
sebesar 52,52%, hal ini masih jauh dibawah target nasional yang sebesar 80%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Cakupan kelurahan siaga strata mandiri sudah jauh berada di atas target
RPJMD. Keberhasilan ini dikarenakan upaya yang maksimal dengan cara
memenuhi beberapa indikator dalam penilaian strata kelurahan siaga.
Solusi yang telah dilaksanakan untuk peningkatan capaian adalah dengan lebih
mengaktifkan sekretariat kelurahan siaga dan beberapa kelompok kerjanya. Dan
bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengadakan
beberapa kegiatan diantaranya:


Refreshing petugas/pemegang program dan kader kelurahan siaga dalam
penentuan strata kelurahan siaga aktif.



Pemberdayaan bagi tenaga kesehatan.



Orientasi pengurus dan anggota FKD dalam penanggulangan masalah
kesehatan prioritas.



Pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan oleh anggota FKD.



Kegiatan penguatan dan pengembangan kader kelsi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Masing-masing puskesmas memiliki tenaga kesehatan sebagai pemegang
program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Selain itu semua
kelurahan juga sudah memiliki kepengurusan untuk program kelurahan siaga.
b. Sarana dan Prasarana
Kegiatan kelurahan siaga tidak membutuhkan sarana prasarana khusus,
cukup memanfaatkan sarana yang ada di kelurahan. Yang lebih diperlukan
adalah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kelurahan siaga.
c. Anggaran
Untuk kegiatan ini terdapat anggaran baik dari APBD Provinsi Jawa Tengah
maupun APBD Kota Salatiga, dengan perincian:
APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 23.454.000,- realisasi 100%.
APBD Kota Salatiga melalui kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana
Kesehatan dengan anggaranRp 1.531.517.000,- realisasi 99%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
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Program lintas sektor yang mendukung program kelsi yaitu dari Bapermas, KB
dan KP, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan dan organisasi masyarakat yang
tergabung
mempunyai

dalam

tim

tugas

Pembina

yaitu

Pengembangan

merencanakan,

Kelurahan

melaksanakan,

Siaga

memantau

yang
dan

mengevaluasi Kelsi dan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

15. Sasaran 15: Peningkatan status gizi masyarakat.
Pada sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 50% dengan
kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 15 (lima
belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
No
1
2

1
2

1
2

Indikator
Target
Prosentase Balita yang menderita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan
Prosentase jumlah anak balita yang
menderita gizi buruk
Realisasi
Prosentase Balita yang menderita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan
Prosentase jumlah anak balita yang
menderita gizi buruk
Capaian Kinerja
Prosentase Balita yang menderita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan
Prosentase jumlah anak balita yang
menderita gizi buruk

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

100%

100%

100%

100%

100%

0,02%

0,02%

0,02%

0,03%

0,04%

100%

100%

100%

100%

50%
100%

100%

100%

100%

66,67%

0%

a. Prosentase Balita yang menderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian
kinerjanya 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sama yaitu 100%.
Capaian tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 juga sama yaitu 100%. hal ini
mempunyai maksud bahwa sejak beberapa tahun-tahun yang lalu jumlah kasus
gizi buruk yang ada di Kota Salatiga, seluruh balita penderitanya sudah
mendapatkan perawatan dari program pemerintah daerah.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini sudah memenuhi target akhir masa RPJMD, yaitu sebesar 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 pada ayat (2) huruf a angka 10 berbunyi:
“Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan” 100% pada Tahun 2010. Hal ini
berarti secara nasional mulai tahun 2010 seluruh balita penderita gizi buruk
sudah mendapat perawatan, Kota Salatiga sudah mencapai 100%, yang artinya
seluruh balita penderita gizi buruk yang ada sudah mendapatkan perawatan.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan lebih disebabkan karena semua balita penderita gizi buruk di Kota
Salatiga berhasil dirawat di sarana pelayanan kesehatan.
Solusi yang telah dilaksanakan guna mendukung capaian indikator ini adalah
pemberian KIE dari petugas gizi dengan upaya menjelaskan dampak buruk balita
penderita gizi buruk dan cara penanggulangan. Selain itu juga dengan dukungan
dana APBD dari pemerintah Kota Salatiga untuk mengurangi kasus gizi buruk
berupa pendampingan dalam bentuk pemberian makan bagi penderita.
Memberdayakan
meningkatkan

organisasi

pengetahuan,

masyarakat
kesadaran

yang
&

ada

seperti

kemampuan

PKK

untuk

keluarga

untuk

berperilaku sadar gizi.
Untuk faktor negatif adalah karena kompleknya penyebab masalah gizi buruk
(krisis ekonomi, politik dan sosial, kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan
pangan, kesempatan kerja) sehingga perlu adanya dukungan lintas sektor dalam
penanggulangan kasus gizi buruk. Koordinasi lintas sektor masih belum optimal
sehingga belum mencapai hasil yang maksimal.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Dengan keberadaan para ahli gizi dan dokter spesialis anak di sarana
pelayanan kesehatan rujukan di Kota Salatiga sangat membantu program
pengurangan kasus gizi buruk dengan cara memberikan perawatan secara
maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para penderita.
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b. Sarana dan Prasarana
Adanya puskesmas rawat inap Cebongan dan keberadaan beberapa rumah
sakit di Kota Salatiga dengan prasarana yang cukup lengkap sehingga dapat
dilakukan perawatan pada penderita gizi buruk.
c. Anggaran
Perawatan balita gizi buruk mendapatkan dana yang cukup besar dari APBD
Kota Salatiga, yaitu melalui Program perbaikan gizi masyarakat dengan
anggaran Rp. 284.124.000,- realisasi Rp. 276.310.900,- dan Kemitraan
pengobatan

lanjutan

bagi

pasien

rujukan,

dengan

anggaran

Rp. 6.500.000.000,- realisasi 99,81%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program yang mendukung adalah perbaikan gizi masyarakat dengan anggaran
dan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan.

b. Prosentase JumlahAnak Balita Yang Menderita Gizi Buruk
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target tahun 2016 sebesar 0,02% terealisasi sebesar 0,04%, karena indikator ini
merupakan indikator negatif maka dikatakan berhasil apabila realisasi berada di
bawah target. Sehingga capaian kinerja sebesar 0% dan masuk kategori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 0,04%, tahun 2015 sebesar 0,03%, tahun 2014,
2013, 2012 sebesar 0,02%. Realisasi mengalami penurunan di tahun 2015 dan
cenderung menurun lagi pada tahun 2016.
Capaian tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2015 sebesar 66,67%, tahun 2014,
2013, 2012 sebesar 100%. Capaian mengalami penurunan di tahun 2015 dan
cenderung menurun lagi pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 0,02% maka dengan jumlah kasus gizi
buruk sebesar 0,04% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 0,02%. Hal ini
berarti target tidak tercapai karena hasil capaiannya menjadi lebih buruk, yaitu
melebihi dari batas yang telah ditentukan.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Angka realisasi yang sebesar 0,04% jauh lebih rendah dari target nasional
sebesar 3,5% (MDGs).
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan dipengaruhi oleh penderita gizi buruk di Kota Salatiga lebih banyak
disebabkan oleh kelainan organ pencernaan, sehingga untuk membantu
meningkatkan berat badan balita tersebut memang sulit. Selain itu juga ada yang
dikarenakan orang tuanya mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak
bisa memberikan asupan gizi yang baik kepada anaknya.
Solusi yang telah dilakukan untuk membantu diantaranya:
 Memberikan sosialisasi tentang tumbuh kembang balita & gizi
 Melakukan pendampingan dalam pemberian asupan makanan pada balita
 Memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan
 Memberikan PMT
 Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada penderita gizi buruk
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. SDM
Semua puskesmas di Kota Salatiga sudah memiliki petugas gizi untuk
memantau kondisi gizi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan orang
tua, keluarga dan Lingkungan tentang pola asuh yang benar.
b. Sarana dan Prasarana
Pemanfaatan Posyandu sebagai sarana untuk pemantauan status gizi balita
c. Anggaran
Perawatan balita gizi buruk mendapatkan dana yang cukup besar dari APBD
Kota Salatiga yaitu melalui kegiatan:
 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan anggaran
Rp. 9.391.000,- realisasi 93,88%.
 Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan
akibat kurang yodium (GAKY), kuarng vitamin A, dan kekurangan gizi mikro
lainya, dengan anggaran Rp. 28.829.000,- realisasi 77,78%
 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan
anggaran Rp. 36.534.000,- realisasi 99,52%.
 Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat, dengan anggaran
Rp. 209.370.000,- realisasi 99,69%.
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 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan anggaran
Rp. 6.500.000.000,- realisasi 99,81%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Keterkaitan dengan program lain yang mendukung (Lintas Sektor) dengan
memberdayakan
meningkatkan

organisasi

pengetahuan,

masyarakat
kesadaran

yang
&

ada

seperti

kemampuan

PKK

untuk

keluarga

untuk

berperilaku sadar gizi.

16. Sasaran 16: Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutudan berkeadilan.
Pada sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 16
(enam belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator

No
1

1

1

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Target
Cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Imunitation)
Realisasi
Cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Imunitation)
Capaian Kinerja
Cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Imunitation)

a. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunitation
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target tahun 2016 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. sehingga capaian
kinerjanya 100% dengan kategori sangat berhasil. Artinya semua kelurahan di
Kota Salatiga untuk cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi sudah mencapai
> 85%.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi
setiap tahun tetap tercapai 100%.
Capaian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%. capaian
setiap tahun sama yaitu sebesar 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini sudah sesuai dengan target akhir RPJMD yaitu 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Adapun target nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota pada tahun 2010 adalah 100%, realisasi cakupan
Kelurahan UCI di Kota Salatiga sudah memenuhi standar nasional tersebut, yaitu
sebesar 100%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan Kota Salatiga mencapai UCI 100% mulai tahun 2009 s/d 2015
didukung oleh beberapa elemen baik lintas program maupun lintas sektor.
Solusi untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini antara lain:
 Koordinasi rutin bulanan antara pengelola program di Dinas Kesehatan, Bidan
Koordinator dan Koordinator Imunisasi menunjang pengumpulan dan validasi
data sasaran dan cakupan imunisasi antar puskesmas.
 Dukungan PKK dalam sosialisasi baik imunisasi rutin maupun imunisasi
tambahan kepada masyarakat sangat membantu peran aktif sasaran untuk
mendapatkan pelayanan imunisasi.
 Pemberian piagam imunisasi bagi bayi yang sudah mendapatkan imunisasi
lengkap merupakan reward atas partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan
imunisasi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang memberikan layanan imunisasi di puskesmas sudah mempunyai
kompetensi dan terlatih. Sebagian yang belum mendapatkan pelatihan sudah
mendapatkan penyegaran. Pelaksana Imunisasi di RS sudah dikirim pelatihan
pada tahun 2014 yaitu RSUD, RS dr Asmir, RS.Puri Asih dan RSB Mutiara
Bunda.
b. Saranadan Prasarana
Sarana prasarana pada umumnya sudah memenuhi syarat, hanya saja
beberapa rumah sakit untuk penyimpanan vaksinnya belum memenuhi
standart WHO. Upaya yang dilakukan pada tahun 2013 Dinas Kesehatan
memberikan bantuan 1 unit Cold Chain ke RSUD. Kesiapsiagaan untuk
penanganan keadaan darurat penyimpanan vaksin selama ini mengandalkan
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genset, tetapi kami anggap belum optimal sehingga kami usulkan solar
system power melalui dana DAK Tahun 2016.
c. Anggaran
Anggaran sebagian besar menggunakan APBD Kota Salatiga, dan didukung
dengan APBN untuk pelaksanaan Reach Every Distrik (RED) dan assessment
coldchain. Anggaran APBD Kota Salatiga melalui kegiatan Pencegahan
penularan

penyakit

endemik/epidemic

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 26.502.000,- realisasi 94,89% dan Peningkatan imunisasi dengan
anggaran sebesar Rp. 62.862.000,- realisasi 91,93%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
 Dalam menjalankan program imunisasi melibatkan berbagai pihak meliputi
Stakeholder, Kesra, Dinas Pendidikan, Kemenag, DKK, Puskesmas, Layanan
kesehatan lainnya yang merupakan jejaring PUSKESMAS dan juga organisasi
masyarakat Aisyiah, muslimat NU, Tim penggerak PKK dan kader-kader
kesehatan.
 PWS imunisasi validasi data imunisasi yang dilakukan setiap 2 bulan sekali
yang merupakan pertemuan antara koordinator imunisasi dari 6 puskesmas
dengan data seksi Kesga sangat efektif untuk mencocokkan data antara data
dari koordinator imunisasi dengan data bayi riil yang dipunyai seksi kesga
sehingga antara sasaran dengan bayi riil bisa valid.
 Supervisi suportif yang dilakukan oleh seksi P3 ke setiap puskesmas
bermanfaat untuk:
- Validasi antara data yang dilaporkan dari puskesmas dengan keadaan data
lingkungan puskesmas;
- Memantau kualitas pengelolaan vaksin antara lain pemantauan suhu,
pemisahan vaksin sesuai dengan aturan sensitiv panas dan sensitiv beku
serta untuk mengetahui stok vaksin.
 Sweeping yang dilakukan oleh petugas imunisasi dilakukan untuk menyeleksi
adanya sasaran yang tertunda/tertinggal dalam pelayanan imunisasi sehingga
sweeping ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan cakupan imunisasi.

17. Sasaran 17: Meningkatnya Sarana Dan Jangkauan KIE Bidang Kesehatan
Kepada Masyarakat.
Pada sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan
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kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 17
(tujuh belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Cakupan kelurahan siaga aktif

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

95,65%

100%

100%

100%

133,3%

95,65%

100%

No
Target
1

Realisasi
1

Cakupan kelurahan siaga aktif
Capaian Kinerja

1

Cakupan kelurahan siaga aktif

a. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian
kinerjanya 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sama yaitu 100%.
Capaian tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 juga sama yaitu 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, Cakupan kelurahan siaga aktif sudah
mencapai target akhir RPJMD yaitu dengan realisasi 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah 80% pada tahun 2015. Dengan realisasi
cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Salatiga sebesar 100% sudah memenuhi
standar nasional tersebut.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisis Keberhasilan dari Program Kelurahan Siaga ini adalah dikarenakan
adanya sarana pelayanan kesehatan di masing-masing kelurahan baik berupa
puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu maupun
pusbindu. Selain itu adanya forum kelurahan sehat juga membantu kegiatan
pelayanan kesehatan di kelurahan masing-masing.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
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a. SDM
Tenaga profesional kesehatan (dokter,perawat,bidan) berada di setiap
desa/kelurahan tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar
meliputi KI, deteksi dini, konseling dan kegawatdaruratan serta merujuk
pasien setiap dibutuhkan.
Upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat merupakan upaya
kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat (Posyandu
balita/lansia, Poskestren, Pos UKK,SBH, Batra dll).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana pendukung: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, pusling, poliklinik,
bidan.
Prasarana pendukung: Ambulance.
c. Anggaran
Untuk kegiatan ini terdapat anggaran baik dari APBD Provinsi Jawa Tengah
maupun APBD Kota Salatiga, dengan perincian:
- APBD Provinsi Jateng sebesar Rp. 23.454.000,- realisasi 100%.
- APBD Kota Salatiga melalui kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana
Kesehatan dengan anggaran Rp. 1.531.517.000,- realisasi 99%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Keterkaitan dengan lintas program dan lintas sektor:
a. Pembinaan desa/kelurahan siaga aktif dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang
meliputi lintas program dan Puskesmas. Pembinaan yang dilakukan antara
lain meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengurus
FKD/K maupun kader serta pembinaan administrasi.
b. Kerjasama dengan pihak Kecamatan antara lain:
 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan siaga
aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 Mengkoordinasikan

penerapan

kebijakan

berkaitan

dengan

pengembangan desa/kelurahan siaga aktif.
 Membentuk forum desa/kelurahan siaga aktif tingkat kecamatan.

18. Sasaran 18: Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil dan dokumen
administrasi kependudukan lainnya
Pada sasaran 18 (delapan belas) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 106,19%
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dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai dengan
2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:
Indikator
Target
a Rasio Penduduk ber KTP/ e KTP
persatuan penduduk
b Rasio Penduduk ber akte Kelahiran
c

d

e

Rata-rata waktu penyelesaian
penerbitan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil:
a. Kartu Keluarga
b. Akte (Kelahiran, kematian,
perkawinan, cerai, pengakuan anak)
c. Surat Keterangan Pindah
Prosentase penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
Rasio pasangan berakta nikah

Prosentase permohonan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
g Cakupan penduduk yang memperoleh
informasi administrasi kependudukan
Realisasi
a Rasio Penduduk ber KTP/ e KTP
persatuan penduduk
b Rasio Penduduk ber akte Kelahiran
c Rata-rata waktu penyelesaian
penerbitan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil:
a. Kartu Keluarga
b. Akte (Kelahiran, kematian,
perkawinan, cerai, pengakuan anak)
c. Surat Keterangan Pindah
d Prosentase penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
e Rasio pasangan berakta nikah

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

95%

96%

97%

100%

63%

65%

100%

100%

100%

100%

3 hari

1 hari

3 hari

3 hari

7 hari

5 hari

7 hari

7 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

63,63%

77%

100%

90%

95%

77%

80%

75%

75%

134.759
137.759
penduduk penduduk
10.000
15.000
penduduk penduduk

850
pasangan

f

Prosentase permohonan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
g Cakupan penduduk yang memperoleh
informasi administrasi kependudukan
Capaian Kinerja
a Rasio Penduduk ber KTP/ e KTP
persatuan penduduk
b Rasio Penduduk ber akte Kelahiran
c Rata-rata waktu penyelesaian
penerbitan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil:
a. Kartu Keluarga
b. Akte (Kelahiran, kematian,
perkawinan, cerai, pengakuan anak)
c. Surat Keterangan Pindah

78,77%

83,26%

90%

95%

54,6%

74%

89%

92%

100%

68,23%

100%

100%

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

7 hari

7 hari

7 hari

7 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

67%

94%

92,3%

95%

90%

80%

93%

75%

75%

99%

f
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78,77%

87,64%

93,75%

98%

54,6%
100%

74%
68,23%

141,8%
100%

142%
100%

100%
100%

33,3%
71,4%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%
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d

e
f
g

Prosentase penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
Rasio pasangan berakta nikah

105,3%

99%

Prosentase permohonan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
Cakupan penduduk yang memperoleh
informasi administrasi kependudukan

122%

92,3%

107%

95%

103,9%

116%

100%

100%

a. Rasio Penduduk ber KTP/ e KTP persatuan penduduk.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target pada tahun 2016 adalah 97% dengan realisasi 95% dan prosentase
capaian kinerja 98% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 95%, tahun 2015 sebesar 90%, tahun 2014
sebesar 83,26%, 2013 sebesar 78,77%. Realisasi mengalami peningkatan setiap
tahunnya sampai dengan tahun 2016.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 98%, tahun 2015 sebesar 93,75%, tahun
2014 sebesar 83,26% dan di tahun 2013 sebesar 78,77%. Capaian kinerja
tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Dengan target pada akhir masa RPJMD adalah 97%, capaian penduduk ber
KTP/ e KTP persatuan penduduk dengan realisasi 95% masih kurang 3% dari
targetnya.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I bahwa “cakupan penerbitan kartu
tanda penduduk” harus sudah tercapai 100% pada Tahun 2015. Hal ini berarti
secara nasional berlaku pada tahun 2015 penerbitan kartu tanda penduduk di
tingkat Kabupaten/Kota sudah mencapai 100%. Capaian di Kota Salatiga
sebesar 98%, hal ini masih sedikit dibawah target nasional, dengan selisih 2%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pencetakan KTP elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Daerah
menunjang keberhasilan capaian. Serta semakin meningkatnya kesadaran
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masyarakat akan arti pentingnya KTP sebagai dasar untuk mendapatkan
layanan publik lainnya.
Solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini adalah
dengan

melaksanakan

Program

peningkatan

pelayanan

publik

kepada

masyarakat.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Telah disediakan operator pencetak KTP di Dinas Dukcapil dan beberapa
tenaga administratif lainnya sudah mencukupi akan kebutuhan sumber daya
manusia saat ini.
b. Sarana dan Prasarana
Telah disediakan 7 buah mesin printer KTP el, dukungan pengadaan tinta
ribbon, film dan blangko.
c. Anggaran
Dukungan dari APBD sebesar Rp. 415.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 377.350.525,00 dengan efisiensi anggaran sebesar 9,07%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Pencapaian pada indikator ini didukung oleh Program Penataan Administrasi
Kependudukan.

b. Rasio Penduduk ber akte Kelahiran.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target pada tahun 2016 adalah 65% dengan realisasi 92%, jadi prosentase
capaian kinerja 142%, termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 92%, tahun 2015 sebesar 89%, tahun
2014sebesar 74%, 2013 sebesar 54,6%. Realisasi mengalami peningkatan
setiap tahunnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 92%.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 142%, tahun 2015 sebesar 141,8%, tahun
2014 sebesar 74% dan di tahun 2013 sebesar 54,6%. Capaian kinerja tersebut
semakin meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan yang tinggi pada tahun
2015, yaitu dari 74% di tahun 2014, menjadi 141,8% di tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Target pada akhir masa RPJMD adalah 65%, dengan realisasi 92% sudah jauh
melebihi dari targetnya.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I bahwa “cakupan penerbitan kutipan
akta kelahiran” ditargetkan tercapai 90% pada Tahun 2020. Hal ini berarti secara
nasional berlaku, bahwa pada tahun 2020 cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran di tingkat Kabupaten/Kota minimal sudah mencapai 90%. Capaian di
Kota Salatiga sampai dengan tahun 2016 sebesar 92%, hal ini sudah melebihi
target nasional yang direncanakan tercapai pada tahun 2020 sebesar 90%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan ditunjang oleh kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen
pencatatan sipil semakin meningkat. Hal ini dikarenakan juga bahwa akta
kelahiran merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pelayanan pada
sektor lain, misal daftar sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perkawinan dan
lain-lain.

Pelayanan

dokumen

kependudukan

gratis

juga

mendukung

keberhasilan karena telah meringankan masyarakat.
Alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah dengan
dilaksanakannya

beberapa

sosialisasi

tentang

arti

pentingnya

dokumen

kependudukan kepada masyarakat.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber Daya Manusia yang ada guna mendukung indikator rasio penduduk
ber akte kelahiran sudah mencukupi, baik yang berada di Dinas Dukcapil,
maupun yang tersebar di Kecamatan dan Kelurahan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang telah disediakan sudah mencukupi guna melayani
masyarakat dalam pengurusan akte kelahiran.
c. Anggaran
Dana yang disediakan APBD sebesar Rp. 318.595.000,00 terserap sebesar
Rp. 283.222.575,00. Dengan demikian tercapai efisiensi anggaran sebesar
12,45%.
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7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pencapaian ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan.

c. Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil: Kartu Keluarga; Akte Kelahiran; dan Surat Keterangan
Pindah.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 100% dengan realisasi 100% dan prosentase
capaian kinerja 100% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi capaian tahun 2013 sebenarnya sama dengan tahun 2014 (yaitu 3 hari
untuk KK, Akta: 7 hari dan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang: 1 hari),
akan tetapi pada tahun 2014 target yang ditetapkan terlalu tinggi (yaitu: 1 hari
untuk KK, Akta: 5 hari dan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang: 1 hari)
sehingga prosentase realisasinya turun menjadi 68,23%. Kemudian pada tahun
2015 dan tahun 2016 target capaian disesuaikan kembali dengan rata-rata
realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi kinerja pada tahun
ini menjadi 100%.
Capaian kinerja tahun 2013 sebesar 100%, tahun 2014 turun menjadi sebesar
68,23%, tahun 2015 kembali menjadi sebesar 100% dan di tahun 2016 sebesar
100%. Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan di tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target pada akhir masa RPJMD adalah 100% realisasi pada tahun 2016 sudah
sesuai dengan target pada jangka menengah yaitu 100% dengan rata-rata waktu
penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, untuk KK
3 hari, Akte 7 hari dan surat keterangan pindah 1 hari.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan ditunjang dengan pembangunan dan pengoperasian Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan secara daring, sehingga pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilaksanakan
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secara tepat waktu. Kendala ditemukan apabila persyaratan administrasi dan
atau data pendukung yang diajukan pemohon kurang lengkap atau tidak sahih.
Selain itu, gangguan jaringan internet dapat menghambat kelancaran pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Solusi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan
meningkatkan layanan jaringan internet guna mendukung kelancaran pelayanan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang tersedia di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Dukcapil guna
mendukung terlaksananya indikator ini sudah memenuhi kebutuhan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana komputer dan pencetak serta aplikasi SIAK yang digunakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 4 Kecamatan se Kota Salatiga
cukup

memadai

untuk

menunjang

pelayanan

penerbitan

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil. Sarana dan infrastruktur tersebut
didukung dengan jaringan telekomunikasi nirkabel yang stabil yang
menghubungkan Dinas dengan 4 Kecamatan dan Data Center di
Kementerian Dalam Negeri.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja penunjang.
Pencapaian ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan.

d. Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan
sipil.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target pada tahun 2016 adalah 100% dengan realisasi 92,3%, jadi prosentase
capaian kinerja 92,3%, termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 92,3%, tahun 2015 sebesar 94% dan di
tahun 2014 sebesar 67%. Realisasi capaian pada tahun ini lebih rendah dari
pada tahun 2015, akan tetapi sudah jauh lebih baik dari pada tahun 2014 dan
tahun sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 92,3%, tahun 2015 sebesar 122% dan di
tahun 2014 sebesar 105,3%. Prosentase capaian pada tahun ini lebih rendah
dari pada tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini dikarenakan target capaian
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indikator yang ditetapkan di tahun ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Dengan target pada akhir masa RPJMD adalah 100% dan realisasi 92,3%
keberhasilannya masih kurang 7,7% dari targetnya.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh berhasilnya pelaksanaan
sosialisasi

kebijakan

meningkatkan

kependudukan

kesadaran

masyarakat

yang

selalu

mengenai

dilaksanakan
pentingnya

guna

dokumen

kependudukan.
Solusi yang telah dilaksanakan adalah dengan digratiskannya pengurusan
dokumen kependudukan sesuai dengan amanat Undang-undang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang ada, baik di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Dukcapil sendiri
sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung telah tercukupi dengan baik untuk
pelaksanaan kegiatan. Baik yang berada di Kelurahan, Kecamatan maupun di
Dinas Dukcapil.
c. Anggaran
Telah disediakan anggaran sebesar Rp. 79.234.000,00 guna mendukung
pencapaian indikator ini, dengan realisasi serapan anggaran sebesar 100%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pencapaian ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan.

e. Rasio pasangan berakta nikah.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
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Target pada tahun 2016 adalah 95% dengan realisasi 90% dan prosentase
capaian kinerja 95% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 90% dan tahun 2015 sebesar 95%.
Realisasi kinerja tahun 2016 ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target RPJMD pada tahun 2016 sebesar 95%. Maka realisasi kinerja tahun 2016
yang sebesar 90% masih dibawah dari target pada akhir masa RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan lebih dikarenakan dalam satu tahun ini pasangan yang ditargetkan
untuk mendapatkan akte sebesar 2100 hanya bisa terealisasi sebesar 2016.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan kegiatan koordinasi dengan pemuka
agama non muslim yang membantu pencatatan perkawinan, yang dilaksanakan
setiap 3 bulan sekali. Serta kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi
kependudukan kepada Ketua RT/RW, Ketua PKK RT/RW dan organisasi
kemasyarakatan di 23 kelurahan se Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Anggaran

tersedia

sebesar

Rp.

341.911.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp. 306.226.575,00 dengan efisiensi anggaran sebesar 10,43%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pencapaian ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan.

f. Prosentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target pada tahun 2016 adalah 80% dengan realisasi 93%, jadi prosentase
capaian kinerja 116%, termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
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Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 93% dan tahun 2015 sebesar 80%.
Realisasi kinerja tahun 2016 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 116% dan tahun 2015 sebesar 103,9%.
Capaian kinerja tahun 2016 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah sebesar 80%, dengan realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2016 sebesar 93%, capaian di Kota Salatiga sudah melampaui dari target
yang ditetapkan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan didukung oleh selalu dilaksanakannya sosialisasi mengenai
kebijakan kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya dokumen kependudukan.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan tidak dipungut biaya akan
pengurusan dokumen kependudukan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber Daya Manusia yang ada guna mendukung indikator ini sudah
mencukupi, baik yang berada di Dinas Dukcapil, maupun yang tersebar di
Kecamatan dan Kelurahan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang telah disediakan sudah mencukupi guna melayani
masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
c. Anggaran
Anggaran
Rp.

yang

direncanakan

318.595.000,00

dengan

untuk

memenuhi

realisasi

sebesar

indikator
Rp.

ini

sebesar

283.222.575,00,

menghasilkan nilai efisiensi sebesar 11%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pencapaian ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan.
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g. Cakupan penduduk yang memperoleh informasi administrasi kependudukan
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 75% dan realisasi 75%, jadi prosentase capaian
kinerja sebesar 100% serta termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 75% dan tahun 2015 sebesar 75%. Realisasi
tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.
Capaian Kinerja tahun 2016 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 100%.
Capaian kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah yang sebesar 75%, dengan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 sebesar 75%, capaian di Kota Salatiga sudah mencapai
target yang ditetapkan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan ditunjang dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Solusi yang telah dilakukan adalah penyebarluasan informasi kependudukan
melalui media cetak dan elektronik dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan
kependudukan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber Daya Manusia yang ada guna mendukung ini sudah mencukupi, baik
yang berada di Dinas Dukcapil, maupun yang tersebar di Kecamatan dan
Kelurahan.
b. Sarana dan Prasarana
Media sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi administrasi
kependudukan sudah mencukupi.
c.

Anggaran
Anggaran yang disediakan sejumlah Rp. 392.356.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 333.139.425,00 menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 15%.
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7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Pencapaian ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan.

19. Sasaran 19: Meningkatnya penyediaan sumber pangan alternatif
Pada sasaran 19 (sembilan belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 110,93%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran
19 (sembilan belas) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

a
b

a
b

a
b

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

protein

85%

85%

85%

90%

100%

Daerah

60%

60%

65%

70%

75%

protein

60%

90 %

144,65%

125,6%

108,56%

Daerah

60%

75%

100 %

100%

85%

protein

70.59%

105.88%

170,17%

139,56%

108,56%

Daerah

100%

125%

153.85%

142,85%

113,3%

Indikator

No

Target
Ketersediaan energi dan
perkapita (%)
Persentase Penanganan
Rawan Pangan
Realisasi
Ketersediaan energi dan
perkapita (%)
Persentase Penanganan
Rawan Pangan
Capaian Kinerja
Ketersediaan energi dan
perkapita (%)
Persentase Penanganan
Rawan Pangan

110,93%

a. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016.
Target tahun 2016 sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 108,56%, jadi
prosentase keberhasilan sebesar 108,56%. Termasuk dalam kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 108,56%, tahun 2015 sebesar 125,6%,
tahun 2014 sebesar 144,65%, tahun 2013 sebesar 90% dan di tahun 2012
sebesar 60%. Realisasi pada tahun 2016 lebih rendah dari pada dua tahun
sebelumnya dan di tahun 2013 dan 2012 realisasi berada dibawah 100%.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 108,56%, tahun 2015 sebesar 139,56%,
tahun 2014 sebesar 170,17%, tahun 2013 sebesar 105,88% dan di tahun 2012
sebesar 70,59%. Capaian kinerja pada tahun 2016 lebih rendah dari pada dua
tahun sebelumnya dan di bawah 100% pada tahun 2012.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah sebesar 100%, dengan realisasi kinerja tahun 2016
sebesar 108,56%, hasilnya sudah melebihi dari target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target

standar

nasional

yang

ada

pada

Permen

Pertanian

Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 ditetapkan sebesar 90% tercapai tahun 2015,
jadi untuk Kota Salatiga realisasi untuk Persentase Ketersediaan energi dan
protein perkapita telah memenuhi standar nasional, dengan angka yang tercapai
sebesar 108,56 %.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dipengaruhi oleh adanya peningkatan produktivitas padi di Kota
Salatiga yang turut memenuhi pemasokan pangan yang bersumber dari dalam
kota, serta adanya peningkatan untuk komoditas perikanan, peternakan dan
hortikutura (sayur) berkontribusi positif untuk menambah tingkat ketersediaan
energi tahun 2016.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan cadangan
pangan masyarakat melalui Peran serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
dalam mengelola cadangan pangan masyarakat yang meningkat. Cadangan
pangan turut menjadi komponen penting dalam ketersediaan pangan karena
cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan
antara produksi dan kebutuhan dalam daerah.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya SDM aparatur Badan/Dinas yang terkait dengan penyelenggaraan
penguatan cadangan pangan, tersedianya kelompok masyarakat pengelola
cadangan pangan masyarakat baik rumah tangga, petani, koperasi, pedagang
dan industri rumah tangga.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penguatan
cadangan pangan sudah memenuhi kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sejumlah Rp. 573.857.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 439.988.890,00 menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 23,3%.
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7) Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Ketersediaan Energi dan
Protein Perkapita
 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
 Program perbaikan gizi masyarakat.

b. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 85%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 113,3%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi capaian kinerja tahun 2016 sebesar 85%, tahun 2015 sebesar 100%
dan di tahun 2014 sebesar 100%. Capaian pada tahun 2016 lebih rendah dari
pada dua tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari pada tahun 2013 dan 2012.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
target jangka menengah sebesar 75%, dengan realisasi kinerja tahun 2016
sebesar 85% sudah lebih tinggi dari pada target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target

standar

nasional

yang

ada

pada

Permen

Pertanian

Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 ditetapkan sebesar 60% tercapai tahun 2015,
jadi untuk Kota Salatiga realisasi untuk Persentase penanganan daerah rawan
pangan melebihi standar nasional, dengan angka yang tercapai sebesar 85%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya Pengetahuan dan peran dari
kelompok masyarakat seperti PKK, Posyandu dan Organisasi Wanita lainnya
yang sangat aktif terhadap konsumsi pangan dan gizi, serta kelancaran dalam
koordinasi dengan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan intervensi pangan bagi
daerah rawah pangan berupa bantuan beras sebesar 3.525 Kg beras untuk 705
KK miskin non raskin di Kecamatan Tingkir dan Argomulyo serta bantuan beras
bagi masyarakat rawan pangan akibat dampak bencana angin puting beliung di
wilayah Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Lor sebesar 2.860 Kg untuk 286
KK. Intervensi penanganan daerah rawan pangan tersebut berasal dari Balai
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Pengembangan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tim pengumpul, pengolah serta penganalis dari SKPD terkait, pembinaan
cadangan
penyediaan

pangan masyarakat
stok

pangan

bagi

ditingkat

gapoktan/poktan
masyarakat

turut

dengan

adanya

menanggulangi

kemiskinan.
b. Sarana dan Prasarana
Pada tahun ini oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai program bagi kelompok tani mendapat dukungan bantuan
lumbung pangan untuk pengelolaan cadangan pangan masyarakat sebesar
3,6 ton untuk kelompok tani Al Barokah Kel. Kalibening.
c. Anggaran
Dalam

mencapai

sasaran

tersebut

anggaran

tahun

2016

sebesar

Rp. 28.990.000,- dapat terealisasi Rp. 28.335.000,- atau terserap sebesar
97,74%.
7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:


Penanganan daerah rawan pangan



Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan



Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan



Pemantauan dan analisis akses pangan



Pemantauan dan analisis harga pangan



Peningkatan mutu dan keamanan pangan



Penyuluhan sumber pangan alternatif



Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan

20. Sasaran 20: Tercapainya Analisis Pola Pangan Harapan Masyarakat
Pada sasaran 20 (dua puluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 95,82% dengan
kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016 dapat dijelaskan
dalam tabel seperti berikut:
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Indikator

No
a

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

88%

88%

90%

90%

95%

85%

85%

85%

90%

95%

89.7%

89.9%

90.01%

90.5%

90,7%

82%

86%

96,79 %

93,59%

91,36%

Target
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)--(%)

b

a

% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah.
Realisasi
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)--(%)

b

a

% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah.
Capaian Kinerja
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)--(%)

b

% Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah.

95,82
101.93%

102.16%

100.01%

100.56%

95,47%

96.47%

101.17%

113.87%

103.99%

96,16%

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)--(%)
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 95% dengan realisasi sebesar 90,7%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 95,47%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 90,7%, tahun 2015 sebesar 90,5%, tahun
2014 sebesar 90,1%, tahun 2013 sebesar 89,9% dan di tahun 2012 sebesar
89,7%. Realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan
rata-rata peningkatan sekitar 0,3% tiap tahunnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95,47%, tahun 2015 sebesar 100,56%,
tahun 2014 sebesar 100,01%, tahun 2013 sebesar 102,16% dan di tahun 2012
sebesar 101,93%. Capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke
tahun 2015, dan menurun di tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 90,7% masih di bawah target jangka
menengah yang sebesar 95%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target

standar

nasional

yang

ada

pada

Permen

Pertanian

Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 ditetapkan sebesar 90% tercapai tahun 2015,
jadi untuk Kota Salatiga realisasi untuk persentase skor pola pangan harapan
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(PPH) telah memenuhi standar nasional, dengan angka yang tercapai sebesar
90,7%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Konsumsi masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi dan Seimbang dan Aman
(B2SA) sejalan dengan peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice)
konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan
pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.
Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan peran
kelompok/organisasi wanita dalam pengelolaan optimalisasi pemanfaatan
pekarangan, sehingga pemenuhan gizi bagi keluarga yang semakin meningkat
keberagamanannya sesuai B2SA.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya

aparat

percepatan

yang

menangani

penganekaragaman

konsumsi pangan dan petugas pengumpul data, meningkatnya pengetahuan
dan banyaknya kader pangan desa dan PKK yang aktif, pemasyarakatan
makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi
Pemerintah, dan non Pemerintah.
Adanya tenaga pendamping bagi kelompok pengelola Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) yang berasal dari tenaga penyuluh Dinas Pertanian
dan Perikanan Kota Salatiga serta tenaga penyuluh swadaya.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana untuk memenuhi indikator ini sudah cukup tersedia.
c. Anggaran
Dalam mencapai sasaran tersebut telah di sediakan anggaran dari APBD
tahun

2016

sebesar

Rp.

14.510.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 13.800.000,-.
7) Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 Pemantauan dan analisis harga pangan
 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 Penyuluhan sumber pangan alternatif
 Koordinasi dewan ketahanan pangan
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b. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 95% dengan realisasi sebesar 91,36%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 96,16% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 91,36%, tahun 2015 sebesar 93,59% dan
di tahun 2014 sebesar 96,79%. Realisasi kinerja pada tahun 2016 cukup tinggi,
dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Capaian Kinerja tahun 2016 sebesar 95,47%, tahun 2015 sebesar 100,56% dan
di tahun 2014 sebesar 100,01%. Meskipun capaian kinerja pada tahun 2016
cukup tinggi, akan tetapi masih dibawah dari tahun-tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 91,36% masih di bawah target jangka
menengah yang sebesar 95%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target

standar

nasional

yang

ada

pada

Permen

Pertanian

Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 ditetapkan sebesar 90% tercapai tahun 2015,
jadi untuk Kota Salatiga realisasi untuk Persentase Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses Pangan telah memenuhi standar nasional, dengan
angka yang tercapai sebesar 91,36%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Wilayah Kota Salatiga merupakan wilayah perkotaan sehingga akses pangan
cenderung baik, meskipun bukan sentra produksi pangan namun distribusi
pangan dari daerah lain cukup lancar serta mudah diakses oleh masyarakat Kota
Salatiga, kondisi iklim/cuaca yang baik cukup mempengaruhi transportasi bahan
pangan ke kota/desa/kelurahan. Solusi yang telah dilakukan adalah pada
peningkatan infrastruktur jalan di Kota Salatiga yang turut mendukung lancarnya
distribusi pangan hingga tingkat rumah tangga di pedesaan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya

Sumber

daya

manusia

yang

mampu

mengumpulkan

data/informasi dan menganalisis harga, distribusi dan akses pangan.
b. Sarana dan Prasarana
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ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan gudang (Cold
storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan, kebijakan
pemerintah melalui program-program perbaikan jalan sampai ketingkat
perkampungan turut mendukung kelancaran akses pangan.
c. Anggaran
Dalam

mencapai

sasaran

tersebut

anggaran

tahun

2016

sebesar

Rp. 31.855.000,- dapat terealisasi Rp. 31.020.000,- atau terserap sebesar
97,38%.
7) Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Penanganan daerah rawan pangan
 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 Pemantauan dan analisis akses pangan
 Pemantauan dan analisis harga pangan
 Koordinasi dewan ketahanan pangan

21. Sasaran 21 : Tersedianya sanitasi dan air bersih.
Pada sasaran 21 (dua puluh satu) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 115,3%
dengan kategori sangat serhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai dengan
2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:
Indikator
Target
a Proporsi Rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum
layak
b Presentase keluarga yg memiliki
jamban sehat
c Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari
d Tersedianya akses air minum yang aman
dengan jaringan perpipaan yang
terlindungi
e Cakupan rumah sehat
Realisasi
a Proporsi Rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum
layak
b Presentase keluarga yg memiliki
jamban sehat
c Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari
d Tersedianya akses air minum yang aman
dengan jaringan perpipaan yang
terlindungi
e Cakupan rumah sehat
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

63%

100%

67%

70,65%

-

79%

80%

81%

80%

-

-

39%

43%

68,87%

-

-

-

18%

70,65%

-

76%

78%

80%

80%

-

79,77%

82,64%

95,19%

71%

-

79,88%

80,28%

88%

96,96%

-

-

100%

28,57%

100%

-

-

-

23,59%

71%

71,33%

74,57%

82,83%

86,68%

87,46%
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Capaian Kinerja
a Proporsi Rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum
layak
b Presentase keluarga yg memiliki
jamban sehat
c Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari
d Tersedianya akses air minum yang aman
dengan jaringan perpipaan yang
terlindungi
e

Cakupan rumah sehat

115,30%
-

126,62%

82,64%

142,07%

100,5%

-

101,11%

100,35%

108,64%

121,2%

-

-

256,4%

66,44%

145%

-

-

-

131,06%

100,5%

-

98%

106,19%

108,35%

109,32%

a. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum
layak
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 70,65% dengan realisasi sebesar 71%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 100,5%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2016 sebesar 71%, dibandingkan dengan realisasi pada
tahun 2015 sebesar 95,19%, tahun 2014 sebesar 82,64% dan tahun 2013
sebesar 79,77%, hasilnya masih jauh dari pada tahun-tahun sebelumnya.
Capaian Kinerja pada tahun 2016 sebesar 100,5%, dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2015 sebesar 142,07%, tahun 2014 sebesar 82,64% dan
tahun 2013 sebesar 126,62%, hasilnya terlihat naik turun dari tahun ke tahun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target pada akhir masa RPJMD pada tahun 2016 sebesar 70,65%, dengan
realisasi capaian sebesar 71% sudah melampaui dari target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bidang PU dan Tata
Ruang terdapat indikator “persentase penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman” dengan target pada tahun 2019 sebesar 81,77%. Capaian
Kota Salatiga pada tahun 2016 ini sudah mencapai 71%. Untuk mencapai
81,77% pada tahun 2019 diharapkan bisa dicapai.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat meningkatkan
cakupan Proporsi Rumah Tangga dalam akses berkelanjutan terhadap air minum
layak.
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Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan distribusi air minum
layak bagi daerah rawan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada dinas terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan peralatan
yang lain turut mendukung kelancaran akses air minum.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.893.844.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.351.654.920,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 1.542.189.080,00 dengan
prosentase 39,6%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja yang mendukung
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 Program Lingkungan Sehat Perumahan

b. Presentase keluarga yg memiliki jamban sehat.
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 96,96%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 121,2%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2016 sebesar 96,96%, dibandingkan dengan realisasi pada
tahun 2015 sebesar 88%, tahun 2014 sebesar 80,28% dan tahun 2013 sebesar
79,88%, hasilnya pada tahun ini tertinggi dan meningkat dari tahun ke tahun.
Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 121,2%, dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2015 sebesar 108,64%, tahun 2014 sebesar 100,35% dan
tahun 2013 sebesar 101,11%, hasilnya pada tahun ini tertinggi.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target pada akhir masa RPJMD pada tahun 2016 sebesar 80%, dengan
realisasi capaian sebesar 96,96% sudah melampaui dari target jangka
menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
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Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan indikator ini di tunjang oleh berhasilnya program kegiatan
pemerintah dalam upaya memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan
sanitasi bagi masyarakat.
solusi yang telah dilakukan adalah pembangunan jamban sehat bagi masyarakat
miskin.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat
miskin telah diwujudkan dengan kerjasama antara Pemkot Salatiga dengan
TNI yang terealisasi tahun 2016.
b. Sarana dan Prasarana
Pembangunan dapat terwujud dengan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 361.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 309.561.500,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 51.438.500,00.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

c. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 68,87% dengan realisasi sebesar 100%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 145% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2016 sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi pada
tahun 2015 sebesar 28,57%, tahun 2014 sebesar 100% hasilnya realisasi pada
tahun 2016 jauh lebih tinggi dari pada tahun 2015 dan sama dengan tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Target pada akhir masa RPJMD pada tahun 2016 sebesar 68,87%, dengan
realisasi capaian sebesar 100% sudah jauh melampaui dari target jangka
menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bidang PU dan Tata
Ruang terdapat indikator “persentase penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman” dengan target pada tahun 2019 sebesar 81,77%. Capaian
Kota Salatiga pada tahun 2016 ini sudah mencapai 100% dan sudah melampaui
target.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan pemerintah
kota melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku, program
pengembangan kinerja pengelolaan air minum.
Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah memfasilitasi masyarakat dalam
pembinaan teknik pengolahan air minum.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.178.395.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.722.932.850,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 455.462.150,00.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 Program Lingkungan Sehat Perumahan

d. Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan perpipaan yang
terlindungi
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 70,65% dengan realisasi sebesar 71%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 100,5% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2016 sebesar 71%, dibandingkan dengan realisasi pada
tahun lalu yaitu tahun 2015 sebesar 23,59%, hasilnya masih jauh lebih baik dari
tahun sebelumnya.
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Capaian Kinerja pada tahun 2016 sebesar 100,5%, dibandingkan dengan
capaian pada tahun lalu yaitu tahun 2015 sebesar 131,06%, hasilnya masih
dibawah dari tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target pada akhir masa RPJMD pada tahun 2016 sebesar 70,65%, dengan
realisasi capaian sebesar 71% sudah melampaui dari target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bidang PU dan Tata
Ruang terdapat indikator “persentase pendudukyang mendapatkan akses air
minum yang aman” dengan target pada tahun 2019 sebesar 81,77%. Capaian
Kota Salatiga pada tahun 2016 ini sudah mencapai 71%. Untuk mencapai
81,77% pada tahun 2019 diharapkan bisa dicapai.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan
berhasilnya

program

dan

kegiatan

masyarakat

dalam

meningkatkan

ketersediaanakses air minum yang aman dengan jaringan perpipaan yang
terlindungi.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatanfasilitasi
pembinaan teknik pengolahan air minum danpenyediaan air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada dinas terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan peralatan
yang lain turut mendukung kelancaran akses air minum.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.893.844.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.351.654.920,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 1.542.189.080,00 dengan
prosentase 39,6%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja yang mendukung
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
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 Program Lingkungan Sehat Perumahan

e. Cakupan rumah sehat
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Targettahun 2016 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 87,46%, hasil penilaian
kinerja pada indikator ini mencapai 109,32% termasuk dalam kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi pada tahun 2013 sebesar 74,57%, tahun 2014 sebesar 82,83%; tahun
2015 sebesar 86,68% dan tahun 2016 sebesar 87,46%. Realisasi ini mengalami
peningkatandari tahun ke tahun.
Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 106,19%;
tahun 2015 sebesar 108,35% dan tahun 2016 sebesar 109,32%. Realisasi ini
mengalami peningkatandari tahun ke tahun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target RPJMD yaitu 80%, pada tahun 2016 realisasi kinerja sudah melebihi dari
target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Cakupan rumah sehat di Kota Salatiga sudah memenuhi target nasional yaitu
82%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan dalam upaya meningkatkan cakupan rumah sehat
adalah adanya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat yang
secara langsung berpengaruh pada cakupan rumah sehat.
solusi yang telah dilakukanadalah kerjasama lintas program dan lintas sektor
terkait, antara lain program bedah rumah dan penataan kawasan kumuh.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang dimiliki di tingkat puskesmas adalah petugas Hygiene Sanitasi
sebanyak 8 (delapan) orang yang dalam pelaksanaan kegiatan juga dibantu
oleh kader kesehatan lingkungan. SDM di tingkat Kota adalah staf
Penyehatan Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang yang membidangi program
kesehatan lingkungan. Dalam hal SDM sudah dianggap cukup karena di
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wilayah puskesmas yang lebih luar diberikan tenaga yang lebih banyak,
sehingga diharapkan beban kerja mereka akan sama.
b) Sarana dan Prasarana
Untuk melaksanakan Inspeksi Rumah Sehat perlu didukung peralatan yang
memadai untuk melakukan pengukuran indikator rumah sehat (pencahayaan,
kebisingan, kelembaban). Sedangkan dalam pengukuran yang sudah
dilakukan belum menggunakan alat ukur yang semestinya tetapi hanya
perkiraan.Tahun 2016 sudah dilaksanakan pengadaan sanitarian kit untuk
membantu petugas Higiene Sanitasi dalam melakukan pengukuran di
lapangan.
c) Anggaran
Anggaran yang digunakan untuk meningkatkan cakupan rumah sehat di Kota
Salatiga berasal dari APBD Kota Salatiga, APBD Provinsi maupun APBN.
Adapun anggaran APBD Kota Salatiga melalui kegiatan Penyehatan
Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 160.842.000,- realisasi 99,72% dan
kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
dengan anggaran sebesar Rp 201.996.000,- realisasi 89,69%.
Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp
6.440.000,- dengan realisasi 100%.
Sedangkan anggaran yang berasal dari APBN sebesarRp 18.900.000,dengan realisasi sebesar Rp 18.340.000,-.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait, antara lain program bedah
rumah dari Bapermas KB dan KP, penataan kawasan kumuh melalui program
PLPBK dari Discipkataru, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan
lingkungan sehat melalui PKK serta semua sektor dalam mendukung
pembangunan yang berwawasan kesehatan sudah dilaksanakan, hal ini terbukti
dengan diraihnya penghargaan Kota Sehat tingkatan tertinggi yaitu Swasti Saba
Wistara pada tahun 2013.

22. Sasaran 22 : Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang
memiliki daya dukung dan daya gerak ekonomi sosial, transportasi, komunikasi
dan informatika, tata kota, perumahan dan pemukiman
Pada sasaran 22 (dua puluh dua) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 105,03%
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dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai dengan
2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:
Indikator

Tahun
2012

Target
a Rasio Rumah Layak Huni
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang RTRW
c Tersedianya Raperda RDTRK dan
Zonasi
d Terbangun dan terpeliharanya
jalan dan jembatan dalam kondisi
yang mantap
e Terbangun dan terpeliharanya
sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
f Prosentase jumlah sarana alat
pengujian yang berfungsi dengan
baik
g Prosentase jumlah Rambu d APILL
yang berfungsi dan dalam kondisi
baik
h Prosentase Jumlah Pemasangan
Rambu dan APILL
Realisasi
a Rasio Rumah Layak Huni
b

Tersedianya peraturan/regulasi
tentang RTRW
c Tersedianya Raperda RDTRK dan
Zonasi
d Terbangun dan terpeliharanya
jalan dan jembatan dalam kondisi
yang mantap
e Terbangun dan terpeliharanya
sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
f Prosentase jumlah sarana alat
pengujian yang berfungsi dengan
baik
g Prosentase jumlah Rambu dan
APILL yang berfungsi dan dalam
kondisi baik
h Prosentase Jumlah Pemasangan
Rambu dan APILL
Capaian Kinerja
a Rasio Rumah Layak Huni
b Tersedianya peraturan/regulasi
tentang RTRW
c Tersedianya Raperda RDTRK dan
Zonasi
d Terbangun dan terpeliharanya
jalan dan jembatan dalam kondisi
yang mantap
e Terbangun dan terpeliharanya
sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
f Prosentase j umlah sarana alat
pengujian yang berfungsi dengan
baik
g Prosentase jumlah Rambu dan
APILL yang berfungsi dan dalam

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

0,05:1

0,05:1

1:5

100%

50%

50%

50%

100%
80%

66,67%

83,34%

87%

95%

66,69%

36,15%

47%

60%

100%

100%

100%

100%

90%

97%

60%

75%

85%

0,05:1=1:20
(95%)
50%

95%
(1:20)
80%

95%

0,05:1
50%

b
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Tahun
2013

100%
80%

57,5%

60,2%

80%

82,5%

87%

20%

30%

40%

88,54%

88,54%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

87%

94,23%

98%

64%

47%

85%

92%

100%

100%
100%

400%
160%

105,03%
95%
100%
100%

96%

94,8%

91,6%

110,65%

188,38%

147,6%

100%

100%

100%

87%

104,7%

101,03%
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h

kondisi baik
Prosentase Jumlah Pemasangan
Rambu dan APILL

95%

113%

108,23%

a. Rasio Rumah Layak Huni
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 95% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 95%, tahun 2015 sebesar 95% dan di
tahun 2014 sebesar 95%. Realisasi kinerja tahun 2016 ini sama jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95%, tahun 2015 sebesar 400%, tahun
2014 sebesar 100% dan di tahun 2013 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun
2016 paling rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah yang sebesar 100%, dengan realisasi kinerja tahun
2016 sebesar 95% kondisi masih dibawah dari target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Standar nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota,

memiliki

target

Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100% pada tahun 2025, dibandingkan
dengan kondisi Kota salatiga pada saat ini terdapat 1.853 Rumah Tidak Layak
Huni dari 38.632 rumah yang ada, hal itu berarti sudah terdapat sekitar 95%
Rumah yang sudah masuk kategori layak huni. Dalam hal ini berarti bahwa
capaian Rasio Rumah Layak Huni di Kota Salatiga hanya tinggal 5% dari target
nasional yang diharapkan bisa tercapai 100% pada tahun 2025.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan target pada tahun sebelumnya
sudah tercapai sebesar 1.873 rumah tidak layak huni dari 38.632 rumah yang
ada, dengan berhasilnya pengurangan rumah tidak layak huni sebesar 20 rumah
pada tahun ini sehingga jumlahnya sebesar 1.853 rumah dengan prosentase
capaian sebesar 95%.
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Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan pembangunan
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada dinas terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan peralatan
yang lain turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.683.665.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.622.451.300,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 1.061.213.700,00 dengan
prosentase 28,8%.
7) Programdan Kegiatan yang menunjang
Program Pengembangan Perumahan.
Program Lingkungan Sehat Perumahan.

b. Tersedianya Peraturan/Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 100%.Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2015 sebesar 80% dan di
tahun 2014 sebesar 50%. Realisasi kinerja semakin meningkat dari tahun ke
tahun.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2015 sebesar 160%,dan di
tahun 2014 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2016 sama dengan tahun
2014 dan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sudah tercapai 100% (yaitu
dengan sudah tersedianya regulasi tentang RTRW sejak tahun 2011 dan
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dokumen tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada tahun 2015),
maka sampai dengan tahun 2016 target jangka menengah tercapai 100%.
4) Perbandingan dengan standart nasional
Standar nasional untuk tersedianya Peraturan/Regulasi RTRW terdapat pada
Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa setiap
Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib mengaturnya dalam
Peraturan Daerah. Dan untuk Kota Salatiga sudah sesuai dengan ketentuan
tersebut. Untuk dokumen Rencana Tata Bangunan wilayah pada tahun 2015 ini
sudah tersedia.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan indikator ini karena Peraturan/Regulasi tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah pada tahun
2011.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Sumber daya yang ada
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada instansi terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana berupa peralatan kantor turut mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
c. Anggaran
Terdapat efisiensi pada faktor anggaran sebesar 12.67% dari total anggaran
yang

direncanakan

sebesar

Rp.

1.411.160.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 1.232.425.500,- atau 87.33%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program dan kegiatan yang menunjang indikator sasaran ini merupakan
pendukung tindak lanjut dari tersedianya Peraturan/Regulasi tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah yang antara lain adalah:
a) Program Perencanaan Tata Ruang
b) Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
c) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
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c. Tersedianya Raperda RDTK dan Zonasi
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 80%, jadi tingkat
keberhasilan sebesar 100%.Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2016 sebesar 80%, dari target 80%. Tahun 2012-2015 indikator
ini belum diukur, karena masih menjadi satu dengan indikator tersedianya
peraturan/regulasi tentang Tata Ruang Wilayah.
Capaian tahun 2016 sebesar 100%. Tahun 2012-2015 indikator ini belum diukur,
karena masih menjadi satu dengan indikator tersedianya peraturan/regulasi
tentang Tata Ruang Wilayah.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi Tahun 2016 adalah 80%, sehingga telah sesuai dengan target jangka
menengah.
4) Perbandingan dengan standart nasional
Standar nasional untuk tersedianya Peraturan/Regulasi RTRW terdapat pada
Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa setiap
Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib mengaturnya dalam
Peraturan Daerah. Dan untuk Kota Salatiga sudah sesuai dengan ketentuan
tersebut. Hanya tinggal menyusun pengaturan Rencana Detail Tata Ruang, yang
pada saat ini sudah selesai Raperdanya, tinggal menunggu proses pembahasan
di DPRD.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan indikator ini karena peraturan tersebut sudah ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Daerah pada tahun 2011. Dengan target 50% ketersediaan
Peraturan tentang Tata Ruang yang pada tahun 2015 ini sudah tercapai 80%,
Karena hanya tinggal menunggu selesainya pembahasan Raperda Rencana
Detail Tata Ruang di DPRD.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengajukan Raperda Rencana Detail
Tata Ruang di DPRD untuk dibahas dalam rapat kerja.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Sumber daya yang ada
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada instansi terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

berupa

peralatan

kantor

turut

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
c. Anggaran
Terdapat efisiensi pada faktor anggaran sebesar 12.67% dari seluruh
anggaran yang ditargetkan. Dari total anggaran yang direncanakan sebesar
Rp.1.411.160.000,- terealisasi sebesar Rp.1.232.425.500,- atau 87.33%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang menunjang indikator sasaran ini adalah:
a) Program Perencanaan Tata Ruang
b) Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
c) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

d. Terbangun dan terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Realisasi kinerja tahun 2016 dari total jalan 337,634 km, yang terbangun dan
terpelihara adalah sepanjang 293,632 km. Jadi realisasi kinerja adalah sebesar
87% dari target kinerja sebesar 95% dengan prosentase keberhasilan sebesar
91,6%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2014 realisasi 96% mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu
90,95%. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 87%. Akan tetapi lebih baik
dari pada realisasi pada tahun 2013 dan 2012.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 91,6%, tahun 2015 sebesar 94,8%,dan
tahun 2014 sebesar 96. Capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun ke
tahun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Tahun 2016 ditargetkan 95%. Dilihat dari realisasi kinerja tahun 2016 yang
sebesar 87% masih perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target pada akhir
masa periode jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam PermenPU No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada lampiran Ibahwa SPM
dengan indikator „Prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan
sedang‟ ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebesar 60%, capaian di kota
Salatiga sudah melebihi target nasional dengan capaian pada tahun 2016 ini
sebesar 87%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
 Perencanaan yang sudah matang dalam hal penentuan lokasi dan spesifikasi
teknik pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
 Jalan dan jembatan di kota Salatiga sudah dalam kondisi yang layak sehingga
lebih mudah dalam pembangunan dan pemeliharaannya.
Ada juga permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja, antara lain:
 Sering terjadinya hujan deras dalam waktu yang cukup lama menyebabkan
banyak jalan cepat rusak.
 Tidak ada (penyedia barang dan jasa) yang menawar/ gagal lelang sehingga
apabila dilaksanakan lelang ulang waktu pekerjaan menjadi sempit.
 Terkadang lokasi pembakaran aspal menyebabkan polusi bagi warga sekitar
proyek,

jadi

ada

beberapa

proyek

pemeliharaan

yang

terganggu

pekerjaannya.
Solusi yang telah dilakukan adalah tetap melaksanakan lelang ulang bagi
pekerjaan yang sangat mendesak dan gagal lelang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang sejumlah 12 orang dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang
dan jasa 5 orang,jumlah ini mampu melaksanakan 16 paket pekerjaan pada
tahun ini dengan baik.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada untuk pemeliharaan jalan sudah cukup
memenuhi.
c. Anggaran
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Dari

total

anggaran

sebesar

Rp.

86.210.692.000,-

terserap

Rp. 82.231.160.000,- atau sebesar 95,38%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan
(dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku), bahwa
untuk pengadaan barang dan Jasa semuanya dibawah pagu anggaran yang
ada,

terbukti

bahwa

kontrak

yang

ada

semuanya

dibawah

Pagu

anggaran/HPS, dengan demikian menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah
Kota Salatiga.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program dan Kegiatan yang menunjang antara lain:
a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Terbangun dan terpeliharanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan
skala kota
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 60% dengan realisasi 88,54% dan prosentase
capaian kinerja 147,6% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2014 realisasi kinerjanya 40% mengalami peningkatan cukup tinggi
pada tahun 2015 yaitu 88,54%. Dan tahun 2016 sama dengan tahun 2015
yaitusebesar 88,54%.
Pada tahun 2014 capaian kinerjanya 110,65% mengalami peningkatan cukup
tinggi pada tahun 2015 yaitu 188,38%. Dan tahun 2016 turun menjadi sebesar
147,6%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tahun 2016 ditargetkan sebesar 60%. Dilihat dari realisasi kinerja tahun 2016
yang sebesar 88,54% maka capaian pada akhir tahun masa periode jangka
menengah kota Salatiga sudah terlampaui.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target nasional yang terdapat dalam PermenPU No.01/PRT/M/2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
lampiran I SPM dengan indikator “Prosentase penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm
selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun” yang ditargetkan sampai dengan tahun
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2019 sebesar 50%, capaian di kota Salatiga sudah melebihi target nasional
dengan capaiannya sebesar 88,54%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan

pencapaian

kinerja

dipengaruhi

ketersediaan

dana

yang

menunjang percepatan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan
drainase, namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi
penghambat, antara lain:
 Kondisi topografi kota Salatiga yang tidak rata menjadi tantangan untuk
proses pembangunan.
 Tidak ada (penyedia barang dan jasa) yang menawar/gagal lelang sehingga
apabila dilaksanakan lelang ulang waktu pekerjaan menjadi sempit.
 Keterbatasan personil yang berbanding terbalik dengan banyaknya pekerjaan
mengakibatkan pelaksanaan kurang maksimal.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan lelang dengan waktu
lebih awal.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang yang tersedia 17 orang, yang bersertifikat pengadaan barang dan
jasa sejumlah 4 orang.Dengan demikian bahwa Dinas Bina Marga dan PSDA
dengan 70 pekerjaan dapat melaksanakan kegiatan tersebut diatas dengan
baik.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada telah terus ditingkatkan baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya dengan pengadaan alat dan pemeliharaannya.
c. Anggaran
Dalam indikator diatas dari anggaran sebesar Rp. 6.862.810.000,- terserap
Rp. 4.369.912.525,- atau sebesar 63,68%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan
harga pasar yang berlaku. Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam
pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa
kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran/HPS.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.
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f. Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 100% dengan realisasi 100% jadi prosentase
capaian kinerja 100%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi Kinerja pada Tahun 2016 yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan
realisasi pada tahun sebelumnya sama saja, yaitu pada tahun 2015 sebesar
100% dan pada tahun 2014 sebesar 100%.
Capaian Kinerja pada Tahun 2016 yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan
capaian pada tahun sebelumnya sama saja, yaitu pada tahun 2015 sebesar
100% dan pada tahun 2014 sebesar 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100%.
Realisasi capaian tahun 2016 sudah memenuhi sebesar 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Selaras dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada
Permenhub Nomor: PM.81 Tahun 2011 yaitu, “Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan
wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji” dengan target 60%
pada tahun 2014, Indikator “Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang
berfungsi dengan baik” telah melampaui dari target nasional dengan capaian
pada tahun ini sebesar 100%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dikarenakan kondisi alat yang selalu berfungsi dengan baik.
solusi yang telah dilakukan adalah dengan pemeliharaan, rehabilitasi dan
kalibrasi dilakukan secara rutin setiap tahun.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada dinas terkait penguji kendaraan
sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat penguji yang sesuai turut
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
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c. Anggaran
Efisiensi penggunaan dana sebesar 9.05% terhadap pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor. Kemudian didukung juga oleh program
yang lain yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

g. Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 97% dengan realisasi 98% jadi prosentase
capaian kinerja 101,03% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar
94,23% tahun 2014,87% dan pada tahun 2013 sebesar 86%) Realisasi Kinerja
pada Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 98%.
Dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar
104,7% dan tahun 2014,87%) capaiankinerja pada tahun 2016 mengalami
penurunan yaitu sebesar 101,03%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah sampai dengan Tahun 2016

adalah sebesar 97%.

Realisasi capaian tahun 2016 sudah melampaui dari target yaitu sebesar 98%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dikarenakan banyaknya APILL dikota Salatiga yang sudah terawat
dengan baik, dan kegiatan Perwatan Rambu Rambu Lalu Lintas berhasil dengan
baik.
Solusi yang telah dilakukan dengan selalu melakukan pemantauan kondisi
rambu dan APILL di seluruh wilayah kota.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
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a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada dinas perhubungan sudah cukup
untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan peralatan
yang lain turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
c. Anggaran
Efisiensi penggunaan dana sebesar 9,2% terhadap pelaksanaan kegiatan
Perawatan Rambu-rambu lalu lintas.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

h. Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 85% dengan realisasi 92% jadi prosentase
capaian kinerja 108,23%. Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar
85% tahun 2014,47% dan pada tahun 2013 sebesar 64%) Realisasi Kinerja pada
Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 92%.
Dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar
113% dan tahun 2014sebesar 95%) capaian Kinerja pada Tahun 2016
mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 108,23%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah dalam RPJMD di tahun 2016 sebesar 85%, hasil
realisasi pada tahun 2016 yang sebesar 92% sudah melampaui dari target
jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Dalam Permenhub nomor PM. 81 Tahun 2011 terdapat indikator SPM yang
berbunyi “Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril)
dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kab./Kota” ditargetkan sebesar
60% pada tahun 2014. Realisasi capaian Kota Salatiga dalam hal ini telah
melampaui target nasional dengan nilai capaian sebesar 92%.
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5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dikarenakan banyaknya dana sumber BKKK (Bantuan Keuangan
Kabupaten Kota) pada tahun 2015 dan DAK (dana Alokasi Khusus) yang di
gunakan untuk Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu lintas.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Tersedianya Sumber daya manusia pada instansi terkait sudah cukup untuk
melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini.
b. Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana berupa peralatan kantor turut mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
c. Anggaran
Efisiensi penggunaan dana sebesar 0,65% terhadap pelaksanaan kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu lintas.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

23. Sasaran 23: Menurunnya Pencemaran Lingkungan
Pada sasaran 23 (dua puluh tiga) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,57%
dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai dengan
2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:
Indikator

2012

2013

2014

2015

2016

-

14%

11,3%

16%

28,09%

100%

25%

-

100%

100%

-

100%

100%

100%

90%

Target :
1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau
2. Tersedianya luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan.
3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti.
4. Prosentase
jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
mentaati persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
5. Persentase jumlah
perusahaan
wajib
AMDAL /UKL_UPL yang telah diawasi

28,7% 28,09%

100%

100%

75%

87,5%

34,21% 36,84%

Realisasi :
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1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau

-

11,83% 11,83% 0,9%. 28,09%

2. Tersedianya luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan.
3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti.
4. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang mentaati
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian pencemaran udara

-

25%

26%

-

100%

-

63%

5. Persentase jumlah
perusahaan
wajib
AMDAL /UKL_UPL yang telah diawasi

-

28%

8%

5,61%

100%

100%

100%

62,5%

62,5%

87,5%

26,32%. 28,95% 52,63%

Capaian Kinerja :

92,57%

1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau

-

84,5%, 104,7%, 5,63%

2. Tersedianya luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan.
3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti.
4. Prosentase
jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
mentaati persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
5. Persentase jumlah
perusahaan
wajib
AMDAL /UKL_UPL yang telah diawasi

-

25%

-

100%

100%

100%

100%

-

63%

62,5%

83,3%

100%

-

28% 29,24% 84,62% 142,86%

104%

100%

28,5% 19,97%

a. Prosentase Ruang Terbuka Hijau
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 28,09% dengan realisasi 28,09% jadi prosentase
capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar
0,9% tahun 2014 sebesar 11,83% dan pada tahun 2013 sebesar 11,83%)
Realisasi Kinerja pada Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu menjadi
sebesar 28,09%.
Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2015
sebesar 5,63% tahun 2014 sebesar 104,7% dan pada tahun 2013 sebesar
84,5%) Capaian Kinerja pada Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu menjadi
sebesar 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
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Target jangka menengah dalam RPJMD di tahun 2016 sebesar 28,09%, hasil
realisasi pada tahun 2016 yang sebesar 28,09% sudah sesuai dengan target
jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan lebih disebabkan karena faktor masih kurangnya luasan Ruang
Terbuka Hijau di Kota Salatiga.
Solusi

yang

telah

dilakukan

adalah

dengan

melaksanakan

kegiatan

pembangunan ruang terbuka hijau di berberapa titik wilayah kota.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber daya manusia yang ada guna mendukung indikator ini sudah
mencukupi.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang indikator ini adalah dengan dibangunnya
hutan kota dengan luas + 402 hektar, pembangunan taman RT, RW dan
taman Kota +112 hektar dan pembangunan taman wisata di Kelurahan Bugel
serta pemakaman umum di masing-masing Kecamatan.
c. Anggaran
Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.162.000.000,terealisasi Rp. 1.129.315.600,- atau sebesar 97,19%. Dengan efisiensi
sebesar Rp. 32.684.400,-.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 28,09% dengan realisasi 5,61% jadi prosentase
capaian kinerja 19,97%. Dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
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Dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2015 sebesar 8%
tahun 2014 sebesar 26% dan pada tahun 2013 sebesar 25%). Realisasi Kinerja
pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 5,61%.
Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2015
sebesar 28,5% tahun 2014 sebesar 104% dan pada tahun 2013 sebesar 25%)
Capaian Kinerja pada Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar
19,97%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah dalam RPJMD di tahun 2016 sebesar 28,09%, hasil
realisasi pada tahun 2016 yang sebesar 5,61% masih di bawah dari target
jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Indikator “persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasanperkotaan” yang terdapat pada Lampiran I Permen PU
Nomor 01/PRT/M/2014 ditargetkan sebesar 50% tercapai pada tahun 2019. Kota
Salatiga baru mencapai 5,61% dari ketersediaan yang ada.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan dikarenakan sedikitnya RTH publik yang dimiliki oleh Kota Salatiga.
solusi yang telah dilakukan adalah pemerintah daerah terus berupaya untuk
meningkatkan luasan RTH publik tersebut melalui berbagai program dan
kegiatan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber daya manusia yang ada guna mendukung indikator ini sudah
mencukupi.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang indikator ini adalah dengan dibangunnya
hutan kota dengan luas + 402 hektar, pembangunan taman RT, RW dan
taman Kota +112 hektar dan pembangunan taman wisata di Kelurahan Bugel.
c. Anggaran
Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.162.000.000,terealisasi Rp. 1.129.315.600,- atau sebesar 97,19%. Dengan efisiensi
sebesar Rp. 32.684.400,-.
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7) Programdan Kegiatan yang menunjang
a) Program Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam
b) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
c) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c. Persentase

jumlah

pengaduan

masyarakat

akibat

adanya

dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 100% dengan realisasi 100% dan prosentase
capaian kinerja 100% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2015 sebesar 100% dan di
tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun 2016 ini sama jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2015 sebesar 100% dan di
tahun 2014 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 100% sudah sesuai dengan target jangka
menengah yang sebesar 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target standar nasional yang ada pada Permeneg LH Nomor 19 Tahun 2008
berbunyi “Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” sebesar 90% tercapai pada
tahun 2013. Kota Salatiga pada tahun 2016 ini dan tahun-tahun sebelumnya
sudah melebihi dari target nasional dengan pencapaian setiap tahunnya sebesar
100%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan disebabkan karena semua aduan masyarakat yang diterima dapat
ditindaklanjuti.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan tindak lanjut dari
aduan tersebut sesuai regulasi yang ada.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
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a. SDM
SDM pelaksana tindak lanjut aduan masyarakat akibat dugaan pencemaran
lingkungan hidup ditangani oleh Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada
Kantor

LH

yang

berjumlah

4

orang

sudah

mencukupi

untuk

menyelesaikannya.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada sudah mencukupi guna mendukung indikator
ini.
c. Anggaran
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.500.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 19.002.705,00 dengan efisiensi anggaran sebesar 29,62%
7) Program dan Kegiatan yang menunjang:
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

d. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran
udara
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 87,5% dengan realisasi 87,5% dan prosentase
capaian kinerja 100% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 87,5%, realisasi kinerja pada tahun ini
merupakan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014
yang sebesar 62,5% dan di tahun 2013 sebesar 63%.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, capaian kinerja pada tahun ini
merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
83,3%, 2014 yang sebesar 62,5% dan di tahun 2013 sebesar 63%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 87,5% sudah sesuai dengan target jangka
menengah yang sebesar 87,5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Target standar nasional yang ada pada Permeneg LH Nomor 19 Tahun 2008
pasal 3 yang menunjukkan “prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara”
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sebesar 100% tercapai pada tahun 2013. Capaian Kota Salatiga pada tahun
2016 ini yang sebesar 87,5% belum memenuhi target nasional.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan

didukung

oleh

jumlah

usaha/kegiatan

yang

berpotensi

menyebabkan pencemaran udara belum begitu banyak, dan dengan didorong
dengan adanya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melakukan analisa
pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, serta melaporkannya ke Kantor
LH.
Solusi yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pengawasannya bisa
dilaksanakan secara intensif,
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Dengan tersedianya 4 personel SDM di dalam Seksi Pengendalian dan
Pengawasan pada Kantor LH yang dirasa masih kurang, tetap berusaha guna
memaksimalkan potensi yang ada.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung indikator ini telah
mencukupi.
c. Anggaran
Dalam pelaksanaan kegiatan ini target anggaran sebesar Rp. 29.500.000,00
dan terealisasi sebesar Rp. 8.359.220,00. Kecilnya serapan anggaran
tersebut dikarenakan dapat dukungan anggaran dari kegiatan lain.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup

e. Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL_UPL yang telah diawasi
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 36,84% dengan realisasi 52,63% dan
prosentase capaian kinerja 142,86% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 52,63%, realisasi kinerja pada tahun ini
merupakan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
28,95%, 2014 sebesar 26,32% dan di tahun 2013 sebesar 28%.
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Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 142,86%, capaian kinerja pada tahun ini
merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
84,62%, 2014 sebesar 29,24% dan di tahun 2013 sebesar 28%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 52,63% sudah melebihi dengan target
jangka menengah yang sebesar 36,84%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian ini didukung oleh banyaknya usaha yang telah menyusun
dokumen lingkungan hidup baik UKL/UPL maupun AMDAL.
Solusi yang telah dilakukan adalah pengawasan dan pembinaan sehingga usaha
tersebut benar-benar melaksanakan ketentuan seperti yang tertuang dalam
dokumen.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Sumber daya manusia yang ada telah difungsikan secara maksimal.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung indikator ini telah
mencukupi.
c. Anggaran
Dalam pelaksanaan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.
9.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.349.960,00.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan
kegiatan: Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.

24. Sasaran 24:Meningkatnya kualitas dan kuantitas kuantitas jaringan irigasi dan
konservasi sumber daya air
Pada sasaran 24 (dua puluh empat) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 113,38%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran
24 (dua puluh empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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Indikator

2012

2013

2014

2015

2016

-

56,01%

-

0,043
km/ha

0,043
km/ha

Target :
1. Rasio Jaringan Irigasi
2. Terbangun dan terpeliharanya saluran
air irigasi untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada.
Realisasi :
1. Rasio Jaringan Irigasi

2. Terbangun dan terpeliharanya saluran air
irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada.
Capaian Kinerja :

12,45%

18,67%, 63,84%,

67%

0,039

-

60,42%

-

0,039
km/ha

km/ha

-

11,10%

95%

90,87%.

90,87%
113,38

1. Rasio Jaringan Irigasi

-

107,87%

-

92%

2. Terbangun dan terpeliharanya saluran air
irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada.

-

89,13% 508,83% 142,34%

92%
135,6%

a. Rasio jaringan irigasi
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 0,043 km/ha dengan realisasi 0,039 km/ha dan
prosentase capaian kinerja 92% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 0,039 km/ha, tahun 2015 sebesar 0,039
km/ha. Realisasi kinerja tahun 2016 ini sama dengan tahun sebelumnya.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 92%, tahun 2015 juga sebesar 92%.
Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Pada akhir RPJMD tahun 2016 ditargetkan sebesar 0,043 km/ha. Capaian Kota
Salatiga sampai dengan tahun 2016 yang sebesar 0,039 km/ha masih dibawah
dari target yang ditetapkan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja rasio jaringan irigasi ini disebabkan dukungan
anggaran dari provinsi maupun pusat yang turut mendukung pembangunan
jaringan irigasi.
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Ada juga permasalahan yang menghambat proses pembangunan jaringan irigasi
yaitu lokasi pembangunan yang sulit dicapai oleh kendaraan pengangkut
sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengerjaannya
selain itu keterbatasan personil juga menjadi faktor penghambat dalam
pencapaian target kinerja.
solusi

yang

telah

dilakukan

adalah

dengan

memenuhi jadwal

proses

pembangunan jaringan irigasi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang yang sejumlah 17 orang yang memiliki sertifikat pengadaan
barang dan jasa 4 orang dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada cukup untuk mendukung indikator ini.
c. Anggaran
Dalam

pencapaian

indikator

ini

dari

total

anggaran

senilai

Rp. 5.396.160.000,- terserap Rp. 4.400.129.700,- atau sebesar 81,54%.
Untuk efisiensi biaya dalam pengadaan barang dan jasa dibawah pagu
anggaran yang ada.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya.

b. Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target pada tahun 2016 adalah 67% dengan realisasi 90,87% dan prosentase
capaian kinerja 135,6% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2013realisasi sebesar 11,1%. mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada tahun 2014 yaitu 95%, dan di tahun 2015 sebesar 90,87% dan
sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 90,87%.
Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 89,13%. mengalami peningkatan yang
sangat signifikan pada tahun 2014 yaitu 508,83%, dan di tahun 2015 sebesar
142,34%. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar
135,6%.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tahun 2016 ditargetkan 67%. Melihat capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar
135,6% sudah melampaui target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Indikator “persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya” yang terdapat pada
Lampiran I Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 ditargetkan sebesar 70% tercapai
pada tahun 2019. Kota Salatiga sudah melampaui dari target nasional, yakni
mencapai 90,97% dari kebutuhan sistem irigasi yang ada. Hal ini sudah
melampaui dari target nasional pada 2019 nanti.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada ini disebabkan dukungan anggaran dari
provinsi maupun pusat yang turut mendukung pembangunan jaringan irigasi di
kota salatiga,. Ada juga permasalahan yang menghambat proses pembangunan
jaringan irigasi yaitu lokasi pembangunan yang sulit dicapai oleh kendaraan
pengangkut sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses
pengerjaannya selain itu keterbatasan personil juga menjadi faktor penghambat
dalam pencapaian target kinerja.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan perencanaan yang
matang dalam menentukan lokasi jaringan yang perlu dibangun maupun di
pelihara.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang ada untuk menunjang indikator tersebut meskipun kurang jumlah
personelnya, akan tetapi dapat melaksanakan pekerjaan penunjang indikator
dengan baik.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada telah mencukupi guna mendukung indikator
ini.
c. Anggaran
Dalam

pencapaian

indikator

ini

dari

total

anggaran

senilai

Rp.

5.396.160.000,- terserap Rp. 4.400.129.700,- atau sebesar 81,54%. Untuk
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efisiensi biaya dalam pengadaan barang dan jasa dibawah pagu anggaran
yang ada.
7) ProgramdanKegiatan yang menunjang
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.

25. Sasaran 25: Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbahpadat,
limbah cair dan sampah
Pada sasaran 25 (dua puluh lima) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 140,83%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran
25 (dua puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Indikator

2012

2013

2014

2015

2016

1. Prosentase penanganan sampah

-

60%

70%

72,5%

72,5%

2. Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas /kawasan kota
3. Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran air.
Realisasi :

-

3,09%

5,08%.

8%

40%

-

100%

60%

63,64%

72,73%

1.

Prosentase penanganan sampah

-

60%

93%

36,56%

87%

2.

Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas /kawasan kota

-

0,34%

21%

0,239%

71%

Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran air.
Capaian Kinerja :

-

100%

64%

90,91%

90,91%

1.

Prosentase penanganan sampah

-

100%

132,85%

50,43%

120%

2.

Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas /kawasan kota
Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
pencemaran air.

-

11%

413%

2,99%

177,5%

-

100%

106%

143%

125%

Target :

3.

3.
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a. Prosentase Penanganan Sampah
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 72,5% terealisasi sebesar 87%, jadi capaian kinerja
sebesar 120%.Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2013 realisasi kinerja 60%. mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada tahun 2014 yaitu 93%, dan di tahun 2015 turun menjadi sebesar
36,56%. Sedangkan tahun 2016 sebesar 87%.
Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100%, 2014 sebesar 132,85%, 2015
sebesar 50,43% dan 2016 sebesar 120%. Capaian ini cenderung tinggi setiap
tahunnya, kecuali pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tahun 2016 ditargetkan 72,5%. Dengan capaian kinerja tahun 2016 yang
sebesar 87% sudah melampaui target kinerja jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Indikator “Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan” yang terdapat
pada Lampiran I Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 ditargetkan sebesar 70%
tercapai pada tahun 2014. Kota Salatiga sudah melampaui dari target nasional,
yakni mencapai 87%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan penanganan sampah dipengaruhi oleh adanya peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
Aolusi yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan pembangunan fasilitas
seperti TPS dan TPS3R.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
SDM yang ada untuk menunjang indikator tersebut meskipun kurang jumlah
personelnya, akan tetapi dapat melaksanakan pekerjaan penunjang indikator
dengan baik.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada baik alat transportasi pengangkut sampah
maupun sarana dan prasarana lain telah mencukupi guna mendukung
indikator ini.
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c. Anggaran
Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 14.503.256.000,terealisasi Rp. 12.255.165.530,- atau sebesar 84,5%. Dengan efisiensi
sebesar Rp. 2.248.090.470,-.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

b. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 40% terealisasi sebesar 71%, jadi capaian kinerja
sebesar 177,5%.Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2013 realisasi kinerja 0,34%. mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada tahun 2014 yaitu 21%, dan di tahun 2015 turun lagi menjadi
sebesar 0,239%. Sedangkan tahun 2016 naik menjadi sebesar 71%.
Pada tahun 2013 capaian kinerja 11%. mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada tahun 2014 yaitu 413%, dan di tahun 2015 turun lagi menjadi
sebesar 2,99%. Sedangkan tahun 2016 naik menjadisebesar 177,5%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Pada akhir periode jangka menengah ditargetkan sebesar 40%. Dengan realisasi
sebesar 71%, maka Kota Salatiga sudah melebihi dari target jangka menengah.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Di dalam permen PU No. 01/PRT/M/2014 terdapat indikator SPM “persentase
penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai” dengan target pada
tahun 2019 sebesar 60%. Realisasi Kota Salatiga pada tahun 2016 ini sudah
melampaui dari target SPM dengan prosentase sebesar 71%.
5) Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dipengaruhi oleh faktor penyediaan fasilitas dan pembangunan
sarana dan prasarana sanitasi.
Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah pembangunan IPAL komunal,
pembangunan jamban sehat yang dilaksanakan setiap tahunnya.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

175

a. SDM
SDM yang berkualitas masih dibutuhkan, kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya kesehatan juga sangat mendukung program-program yang di
laksanakan oleh Pemerintah Daerah.
b. Sarana dan Prasarana
Telah tersedianya saluran air yang tersebar di beberapa wilayah dan telah
dibangunnya IPAL komunal dan jamban sehat, ikut serta mendukung
capaian indikator ini.
c. Anggaran
Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 9.478.342.000,terealisasi Rp. 5.979.279.550,- atau sebesar 63,08%. Dengan efisiensi
sebesar Rp. 3.499.062.450,-.
7) Program dan Kegiatan yang menunjang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

c. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pengendalian pencemaran air
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Target tahun 2016 sebesar 72,73% terealisasi sebesar 90,91%, jadi capaian
kinerja sebesar 125%.Termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 100%. mengalami penurunan pada
tahun 2014 yaitu 64%, dan di tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami
peningkatan lagi masing-masing tercapai sebesar 90,91%.
Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100%. mengalami peningkatan pada
tahun 2014 yaitu 106%, dan di tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebesar
143% dan tahun 2016 turun lagi menjadi sebesar 125%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Sampai dengan akhir tahun 2016, target RPJMD untuk Prosentase jumlah usaha
dan/atau

kegiatan

yang

mentaati

persyaratan

administratif

dan

teknis

pengendalian pencemaran air sebesar 72,73%, realisasi kinerja pada tahun ini
sudah melampaui target RPJMD dengan realisasi sebesar 90,91%
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
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Target standar nasional yang ada pada Permeneg LH Nomor 19 Tahun 2008
pasal 3 yang menunjukkan “prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air”
sebesar 100% tercapai pada tahun 2013. Capaian Kota Salatiga pada tahun
2016 ini yang sebesar 90,91% belum memenuhi target nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penurunan kinerja disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pembinaan
rutin terhadap usaha secara intensif sehingga tingkat ketaatannya menurun. Dan
kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaporkan hasil analisa
pengolahan limbahnya secara rutin ke Kantor Lingkungan Hidup.
Solusi yang telah dilakukan adalah dengan lebih seringnya melakukan
pemeriksaan ke industri-industri yang berpotensi dalam pencemaran air.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a. SDM
Dengan tersedianya 4 personel SDM di dalam Seksi Pengendalian dan
Pengawasan pada Kantor LH yang dirasa masih kurang, tetap berusaha
guna memaksimalkan potensi yang ada.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai.
c. Anggaran
Dalam

pelaksanaan

kegiatan

ini

target

anggaran

sebesar

Rp. 1.454.078.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 570.445.915,00.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilanpencapaian indikator sasaran yaitu:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
c.

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya.

26. Sasaran26 : Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial
Sasaran 26 (dua puluh enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 98,47% dengan
kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016 dapat dijelaskan
dalam tabel seperti berikut :
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
Prosentase Penanganan PMKS

2,35%

2,35%

2,35%

2,7%

15%

a

Realisasi
Prosentase Penanganan PMKS

1,97%

1,72%

1,78%

2,36%

14,77%

a

Capaian Kinerja
Prosentase Penanganan PMKS

83,82%

73,19%

75,74%

87,4%

98,47%

No

Indikator

a

a. Prosentase penanganan PMKS
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 15% dan terealisasi sebesar 14,77% sehingga
capaian kinerja 98,47% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dan tahun 2016
merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar 14,77%. Sedangkan capaian
kinerja 2012-2016 juga cenderung fluktuatif dan capaian tertinggi pada
tahun 2016 yaitu sebesar 98,47%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah.
Target akhir RPJMD sebesar 30% dan sampai pada tahun terakhir 2016
belum bisa tercapai karena baru tercapai 14,93% atau masih kurang
15,07%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Standar nasional penanganan PMKSsebesar 80%, bila dibandingkan angka
capaian di Kota Salatiga masih sangat jauh dari standar nasional karena
nilai capaiannya hanya sebesar14,93%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 Beberapa penyebab masih rendahnya angka realisasi prosentase
penanganan PMKS antara lain :


Dari 26 karakteristik PMKS, jumlah tertinggi adalah fakir miskin



Masih kurang validnya ketersediaan data PMKS



Belum adanya peran masyarakat dalam penanganan PMKS
terutama pihak swasta



Masih belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PMKS
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Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam
penanangan PMKS (rumah singgah)dan panti sosial



Belum ada program lanjutan dalam penanganan anak jalanan



Belum tersusunnya SOP dalam penanganan PMKS



Belum adanya kebijakan dalam penanganan PMKS



Masih kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat
dalam penanganan PMKS.

 Penyebab keberhasilan capaian kinerja dan alternatif solusi yang telah
dilakukan


Meningkatnya kualitas pelayanan dan usaha bagi PMKS



meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial



Anggaran untuk penanganan PMKS sudah cukup memadai



Adanya program keluarga harapan yang membantu menangani
sebagian besar PMKS

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi. Anggara sebesar Rp1.505.503.000,- terserap
sebesar Rp1.375.619.030,- atau 91,37%.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian kinerja.
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilanpencapaian indikator
sasaran yaitu:
 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil(KAT),
dan PMKS lainnya
 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan daerah
 Program pembinaan anak terlantar
 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
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 Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo
 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
27. Sasaran 27 : Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana prasarana
kesejahteraan sosial
Sasaran 27 (dua puluh enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 98,47% dengan
kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016 dapat dijelaskan
dalam tabel seperti berikut :
Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

a

Target
Prosentase Penanganan PMKS

2,35%

2,35%

2,35%

2,7%

15%

a

Realisasi
Prosentase Penanganan PMKS

1,97%

1,72%

1,78%

2,36%

14,77%

a

Capaian Kinerja
Prosentase Penanganan PMKS

83,82%

73,19%

75,74%

87,4%

98,47%

No

Indikator

a. Prosentase penanganan PMKS
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 15% dan terealisasi sebesar 14,77% sehingga
capaian kinerja 98,47% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dan tahun 2016
merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar 14,77%. Sedangkan capaian
kinerja 2012-2016 juga cenderung fluktuatif dan capaian tertinggi pada
tahun 2016 yaitu sebesar 98,47%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah.
Target akhir RPJMD sebesar 30% dan sampai pada tahun terakhir 2016
belum bisa tercapai karena baru tercapai 14,93% atau masih kurang
15,07%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Standar nasional penanganan PMKSsebesar 80%, bila dibandingkan angka
capaian di Kota Salatiga masih sangat jauh dari standar nasional karena
nilai capaiannya hanya sebesar14,93%.
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5) Analisis analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegiatan

Operasi

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

panti

asuhan/jompo sebenarnya dapat dikatakan kurang berhasil, ada kegiatan
berupa bantuan untuk sarana dan prasarana panti tidak dapat dilaksanakan
(didrop) karena mekanisme pemberian hibah/bansos belum sesuai
prosedur. Pelayanan rehabilitasi sarana prasarana kesejahteraan sosial
target 23 panti terealisasi 5 panti. Beberapa penyebab keberhasilan
capaian kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan


Meningkatnya kualitas pelayanan dan usaha bagi PMKS



meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial



Anggaran untuk penanganan PMKS sudah cukup memadai

6) Adanya program keluarga harapan yang membantu menangani sebagian
besar PMKSAnalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran yaitu:
 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

28. Sasaran 28 : Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para
penyadang masalah kesejahteraan sosial
Sasaran 28 (dua puluh enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 98,47% dengan
kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016 dapat dijelaskan
dalam tabel seperti berikut :
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
Prosentase Penanganan PMKS

2,35%

2,35%

2,35%

2,7%

15%

a

Realisasi
Prosentase Penanganan PMKS

1,97%

1,72%

1,78%

2,36%

14,77%

a

Capaian Kinerja
Prosentase Penanganan PMKS

83,82%

73,19%

75,74%

87,4%

99,47%

No

Indikator

a

a. Prosentase penanganan PMKS
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 15% dan terealisasi sebesar 14,77% sehingga
capaian kinerja 98,47% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dan tahun 2016
merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar 14,77%. Sedangkan capaian
kinerja 2012-2016 juga cenderung fluktuatif dan capaian tertinggi pada
tahun 2016 yaitu sebesar 98,47%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah.
Target akhir RPJMD sebesar 30% dan sampai pada tahun terakhir 2016
belum bisa tercapai karena baru tercapai 14,93% atau masih kurang
15,07%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Standar nasional penanganan PMKS sebesar 80%, bila dibandingkan
angka capaian di Kota Salatiga masih sangat jauh dari standar nasional
karena nilai capaiannya hanya sebesar14,93%.
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Beberapa

penyebab

masih

rendahnya

angka

capaian

prosentase

penanganan PMKS antara lain :
 Dari 26 karakteristik PMKS, jumlah tertinggi adalah fakir miskin
 Masih kurang validnya ketersediaan data PMKS
 Belum adanya peran masyarakat dalam penanganan PMKS terutama
pihak swasta
 Masih belum optimalnya peran PSKS dalam peanganan PMKS
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 Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam
penanangan PMKS (rumah singgah)dan panti sosial
 Belum ada program lanjutan dalam penanganan anak jalanan
 Belum tersusunnya SOP dalam penanganan PMKS
 Belum adanya kebijakan dalam penanganan PMKS
6) Masih kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat dalam
penanganan PMKS.Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilanpencapaian indikator
sasaran yaitu:
 Program pembinaan anak terlantar
 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo
 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT),
dan PMKS lainnya

29. Sasaran

29:

Terwujudnya

jaminan

dan

perlindungan

sosial

bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial
Sasaran 29 (Dua Puluh Sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun
2012-2016 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
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No

Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

a

Target
Prosentase rekomendasi
bidang kesejahteraan rakyat

100%
(1 rekom)

100%
(1rekom)

100%
(5
Rekom)

100%
(3
Rekom)

80%
(6
Rekom)

a

Realisasi
Prosentase rekomendasi bidang
kesejahteraan rakyat

100%
(1 rekom)

100%
(1rekom)

100%
(5
Rekom)

100%
(3
Rekom)

80%
(6
Rekom)

a

Capaian Kinerja
Prosentase rekomendasi bidang
kesejahteraan rakyat

100%

100%

60%

100%

100%

a. Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 80% (6 rekomendasi) dan terealisasi 80%
(6 rekomendasi) sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 paling tinggi dibandingkan tahun - tahun
sebelumnya dengan realisasi sebesar 6 rekomendasi. Capaian kinerja
tahun 2012 - 2016 tercapai 100% kecuali pada tahun 2014 hanya
tercapai 60%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target akhir RPJMD tahun 2016 adalah 18 rekomendasi dari kondisi
awal sebanyak 12 rekomendasi. Dari tahun tahun 2012-2016 sudah
tercapai

14

rekomendasi

ditambah

kondisi

awal

sebesar

12

rekomendasi, jadi sudah ada 26 rekomendasi atau target RPJMD
sudah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab keberhasilan indikator di atas adalah :
a) Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan SKPD
dilingkungan

Pemerintah

Kota

Salatiga

dan

organisasi

kemasyarakatan bidang kesejahteraan rakyat.
b) Dukungan sarana prasarana yang cukup.
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c) Sumber daya manusia/jumlah pegawai yang cukup.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung oleh 12 pegawai.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai indikator
kinerja adalah Program Pelayanan dan Rehabillitasi Kesejahteraan
Sosial.

30. Sasaran30 : Menurunnya Prosentase Rumah Tangga Miskin
Sasaran 30 (tiga puluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 105,96%
dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 - 2016 dapat
dijelaskan dalam tabel seperti berikut :

No
a
b

a

Indikator
Target
Angka Kemiskinan
Presentase Anggaran untuk
penanggulangan
kemiskinan (Poor
Budgeting)
Realisasi
Angka Kemiskinan

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

8%

7,5%

7%

6,5%

6%

2%

2%

2%

5%

5%

7,75%

7,11%

6,4%

5,93%

5.80

6,22%

6,65%

4,87%

5%

5.43

103,22%

105,2%

108,57%

108,76%

103,33%

311%

332,5%

243,5%

100%

108,6%

(*data n-1)
b

a
b

Presentase Anggaran untuk
penanggulangan
kemiskinan (Poor
Budgeting)
Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan
Presentase Anggaran untuk
penanggulangan
kemiskinan (Poor
Budgeting)
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a. Angka Kemiskinan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 6% dan terealisasi sebesar 5,80% sehingga
capaian kinerjanya adalah 103,33% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 tiap tahunnya mengalami grafik
peningkatan dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif
dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Target jangka menengah RPJMD 2011-2016 angka kemiskinan Kota
Salatiga adalah 6% dan pada tahun terakhir tercapai 5,80% atau sudah
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Persentase penduduk miskin Kota Salatiga sebesar 5,80% berada di
bawah rata-rata nasional sebesar 11,22% dan Jawa Tengah sebesar
13,58%. Jadi realisasi kinerja lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tingkat nasional
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Faktor
yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah :
a) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga, dengan
strategi utama :
 Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
 Memperbaiki program perlindungan sosial
 Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
 Menciptakan pembangunan inklusif
percepatan

penanggulangan

kemiskinan

dilaksanakan

dalam

bentuk : Penyediaan pelayanan kesehatan, Penyediaan pelayanan
pendidikan, Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
Pengembangan potensi diri, Bantuan pangan dan sandang,
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Penyediaan pelayanan perumahan, Bantuan hukum,Pelayanan
sosial.
b) Pelaksanaan

Program

penanggulangan

kemiskinan

di

Kota

Salatiga meliputi 3 kelompok program dan dilaksanakan oleh 11
SKPD, yaitu
 Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
 Kelompok program pemberdayaan masyarakat
 Kelompok program pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga
dilaksanakan oleh 11 SKPD dengan SDM yang sudah mencukupi
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Alokasi anggaran bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa
Tengah, APBD Kota dan DBHCHT dan sudah mencukupi
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga meliputi 3
kelompok program di 11 SKPD dengan rincian sebagai berikut:
a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga,
terdiri dari : Program Pelayanan Kontrasepsi,Program Keluarga
Berencana,Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Upaya
Kesehatan Masyarakat,Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan,

Program

Pendidikan

Dasar,

Program

Pendidikan

Menengah, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program
Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Daerah,Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

Lainnya,

Program Jamkesmas dan Jamkesda,Program Keluarga Harapan
(PKH).
b. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
Program

Peningkatan

Perdesaan,Program
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Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani,Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian

/Perkebunan,Program

Perikanan,Program
PerikananProgram

Pengembangan

Pengembangan
Pendidikan

Sistem

Dasar,

Budidaya
Penyuluh

Program

Pendidikan

Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan InformalProgram
Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial,

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.Program
Pembinaan

Para

Penyandang

Cacat

dan

Trauma,

Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program
Peningkatan

Kesempatan

KerjaProgram

Pengembangan

PerumahanProgram Lingkungan Sehat Perumahan, Program PNPM
Mandiri

Perkotaan/Program

Peningkatan

Kualitas

Kawasan

Permukiman (P2KKP).
c.

Kelompok Program Pemberdayaan UMKM, terdiri dari : Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Penataan Struktur
Industri, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM, Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha

UMKM,

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi.

d. Prosentase Anggaran untuk penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor
Budgeting)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 5% dan terealisasi 5,43% sehingga capaian
kinerjanya adalah 108,6% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuaktif dengan
realisasi tertinggi pada tahun 2013. Sedangkan capaian kinerja tahun
2012-2016 juga fluktuakti dengan capaian tertinggi pada tahun 2013.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 5%, dan target ini sudah tercapai
pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab keberhasilan indikator ini antara lain telah dibentuknya Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Sekretariat TKPK,
Kelompok Kerja (Pokja) TKPK dan Kelompok Program (Pokgram) TKPK
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 05405/138/2016.Surat

Keputusan

Walikota

ini

sebagai

tindaklanjut

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan dengan jumlah SDM di 11 SKPD yang melaksanakan
program penanggulangan kemiskinan.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
c) Anggaran
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga
dilaksanakan oleh 11 SKPD dan untuk tahun 2016 dialokasikan
anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa
Tengah, APBD Kota dan DBHCHT.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga meliputi 3
kelompok program di 11 SKPD dengan rincian sebagai berikut:
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a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, terdiri
dari

:

Program

Pelayanan

Kontrasepsi,Program

Keluarga

Berencana,Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Upaya
Kesehatan Masyarakat,Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan, Program Pendidikan Dasar,Program Pendidikan Menengah,
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS),Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah,Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas

Adat

Kesejahteraan

Terpencil

Sosial

(KAT)

(PMKS)

dan

Penyandang

Lainnya,Program

Masalah

Jamkesmas

dan

Jamkesda,Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : Program
Peningkatan
Peningkatan

Pemberdayaan
Ketahanan

Masyarakat

Pangan,

Program

Perdesaan,

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan,
Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan
Sistem Penyuluh Perikanan, Program Pendidikan Dasar, Program
Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Informal,
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Peningkatan
Kualitas

dan

Produktivitas

Tenaga

Kerja,

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja, Program Pengembangan Perumahan, Program
Lingkungan

Sehat

Perkotaan/Program

Perumahan,
Peningkatan

Program

Kualitas

PNPM

Kawasan

Mandiri

Permukiman

(P2KKP).
c.

Kelompok Program Pemberdayaan UMKM, terdiri dari : Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan, Program Penataan Struktur Industri, Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM,
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha UMKM, Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
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31. Sasaran 31 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan
potensi terjadinya bencana
Sasaran 31 (tiga puluh satu) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 51,37% dengan kategori kurang berhasil. Untuk capaian dari tahun
2012-2016 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
No
a
b
c

d

a
b
c

d

a
b
c

d

Indikator
Target
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli
bencana yang terlaksana
Tingkat Waktu Tanggap
Pelayanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Prosentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi
Realisasi
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli
bencana yang terlaksana
Tingkat Waktu Tanggap
Pelayanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Prosentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi
Capaian Kinerja
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli
bencana yang terlaksana
Tingkat Waktu Tanggap
Pelayanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Prosentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

50%

50%

50%

50%

75%

13%

13%

13%

13%

13%

50%

50%

50%

50%

67%

33%

33%

33%

38%

42%

25%

25%

50%

100%

100%

13%

13%

13%

13%

9,38%

46%

59%

56%

52%

39%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

100%

200%

100%

100%

100%

100%

51,37%
133,33
%
72,15%

92%

118%

112%

104%

58,21%

0%

0%

0%

0%

0%

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 75% terealisasi 100% sehingga angka
capaiannya adalah 133,33% dengan kategori sangat berhasil.
2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung selalu meningkat.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2012-2016 cenderung fluktuaktif
dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2015.
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3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 75%. Jadi bila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016 target jangka menengah sudah dapat
dicapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Dibandingkan dengan standar nasional sebesar 80%, capaian Cakupan
Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Salatiga Tahun 2016 termasuk
dalam kategori Sangat Berhasil yaitu 100%.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab

keberhasilan

capaian

cakupan

pelayanan

bencana

kebakaran dikarenakan optimalisasi pemakaian mobil pemadam
kebakaran saat terjadi bencana kebakaran. Pada tahun 2016 jumlah
mobil pelayanan bencana kebakaran ada 4 mobil dan semua mobil
sudah dapat dipakai untuk operasional saat terjadi kebakaran.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan,

walaupun

tenaga

ahli

bidang

kebakaran

belum

memenuhi kualifikasi (belum memiliki sertifikat)
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
c. Anggaran
Anggara bersumber dari APBD kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator

sasaran

yaitu:Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
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b. Prosentase kegiatan patroli bencana yang terlaksana
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 13% terealisasi 9,38% sehingga angka
capaian adalah 72,15% dengan kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2016 bila dibandingkan tahun sebelumnya
mengalami penurunan, yaitu tahun 2012-2015 tercapai 13% sedangkan
pada tahun 2016 sebesar 9,38%. Capaian kinerja tahun 2016 adalah
terendah bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2012-2015
3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target Akhir RPJMD adalah 13% tiap tahunnya dan sudah tercapai
pada tahun 2012-2015 dan tidak tercapai ditahun 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Standar nasional yaitu 3 kali dalam sehari, capaian prosentase kegiatan
patroli bencana yang terlaksana di Kota Salatiga sudah 3 kali dalam
sehari, sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil.
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab Angka capaian Prosentase kegiatan patroli
bencana yang terlaksana dapat tercapai antara lain :


Rutinnya pelaksanaan patroli bencana.



Kesadaran personil SATPOL PP akan pentingnya patroli bencana
sehingga lebih cepat mengetahui ketika terjadi bencana.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada sudah sesuai dengan kebutuhan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
c. Anggaran
Anggaran

yang

dipergunakan

untuk

mendukung

pencapaian

indikator sasaran ini dianggap sudah mencukupi/memadai.
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7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu:Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasinal.

c. Tingkat Waktu Tanggap Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran
1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 67% dan terealisasi 39% sehingga angka
capaiannya adalah 58,2% dengan kategori cukup berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Realisasi dan capaian
kinerja tahun 2016 adalah paling rendah dibandingkan tahun tahun
sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun
2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah Target akhir RPJMD 2011-2016 sebesar 67%
tetapi sampai tahun 2016 tercapai 39%, atau masih kurang 28% dari
target RPJMD.
4) Perbandingan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional
Dibandingkan dengan standart nasional sebesar 75%, maka realisasi
kinerja Kota Salatiga sebesar 39% masih jauh dari target.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab kegagalan capaian Tingkat Waktu Tanggap (Response Time
Rate) Daerah Layanan WMK sebesar 39% dikarenakan lokasi yang
sulit

terjangkau

dan

jarak

menjadikan

untuk

mencapai

lokasi

membutuhkan waktu lebih dari 60 menit.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan.
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b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
c. Anggaran
Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini dianggap sudah
mencukupi/memadai
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator yaitu: Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

d. Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar
kualifikasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 adalah 42% dan terealisasi sebesar 0% sehingga
capaian kinerjanya adalah 0% termasuk kriteria kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun sebelumnya
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2012-2016 adalah sebesar 0%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 42%, sedangkan realisasi sampai
dengan tahun 2016 adalah 0% atau belum tercapai.
4) Membandingkan dengan standart nasional
Dibandingkan dengan standar nasional sebesar 85%,prosentase
aparatur pemadam kebakaran Kota Salatiga yang memenuhi standar
kualifikasi masih masuk dalam kategori tidak berhasil yaitu tercapai 0%.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab capaian prosentase aparatur pemadam kebakaran yang
memenuhi standar kualifikasi masih 0% dikarenakan satgas damkar
Kota Salatiga belum ada yang mempunyai sertifikasi standar kualifikasi.
Solusi yang akan dilaksanakan yaitu mengikutsertakan satgas damkar
dalam pelatihan peningkatan standar kualifikasi.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
c. Anggaran
Anggaran

yang

dipergunakan

untuk

mendukung

pencapaian

indikator ini dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator

sasaran

yaitu:

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

32. Sasaran 32 : Meningkatnya Jumlah UKM yang Produktif
Pada sasaran 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja utamanya adalah Prosentase
UMKM/UKM yang dibina dengan hasil capaian sasaran sebesar 113,14%.
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 32 (tiga puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut :
Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

30%

31%

29%

35%

-

30%

31,9%

36%

39,6%

100%

113%

124,14%

113,14

Target
Prosentase UMKM
yang dibina
Realisasi
Prosentase UMKM
yang dibina
Capaian Kinerja
Prosentase UMKM
yang dibina

-

a. Prosentase UMKM yang dibina
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
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Target tahun 2016 sebesar 35% dan terealisasi 39,6% sehingga capaian
kinerja sebesar 109,23% dengan kategori sangat berhasil
2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2013-2016 cenderung naik dan realisasi tertinggi
pada tahun 2016. Sedangka capaian kinerja tahun 2012-2015 cenderung
naik dan menurun di tahun 2016.
3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 35%, dan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 sebesar 39,6% atau target akhir RPJMD
tercapai.
4) Perbandingan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional
(tidak ada)
5) Analisis Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Realisasi kinerja ini berhasil karena adanya fasilitasi pemberian pelatihan,
penyuluhan serta sertifikasi PIRT dan sertifikasi Halal secara gratis
terhadap UMKM binaan. Sertifikasi PIRT dan Sertifikasi Halal digunakan
dalam menunjang pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing
terhadap produk unggulan diluar Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang PNS
dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian dapat
diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat berjalan secara
lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator
sasaran yaitu: Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi
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UMKM,Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
dengan

KegiatannyaPenyelenggaraan

Promosi

Produk

UMKM

dan

Fasilitasi Sertifikasi PIRT dan Bedah Dapur Produksi.

33. Sasaran 33 : Meningkatnya Jumlah Koperasi Yang Produktif
Pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) hasil pengukuran kinerja dengan capaian
sasaran sebesar 182,2% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai
capaian indikator pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :
Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

29%

34%

36%

37%

34%

66%

53%

67,4%

117%

194%

147%

182,2%

Target
a. Prosentase Koperasi Aktif
Realisasi
a. Prosentase Koperasi Aktif
Capaian Kinerja
a. Prosentase Koperasi Aktif

a. Prosentase Koperasi Aktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 35% dan terealisasi sebesar 67,4%%
sehingga capaian indikator kinerja sebesar 182,2%% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuaktif dengan
realisasi tertinggi pada tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2013-2016
cenderung fluktuaktif dan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target akhir RPJMD sebesar 37% dan pada tahun 2016 tercapai
sebesar 67,4%, berarti sudah tercapai dan melebihi angka target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
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Keberhasilan pencapaian indikator ini karena adanya dukungan
pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi yang
menitik

beratkan

pada

kelembagaan

(fasilitasi

pendirian

dan

pengesahan badan hukum) koperasi agar koperasi berperingkat
minimal cukup sehat dalam pengelolaan manajemen keuangan serta
adanya bantuan modal dengan bunga rendah bagi koperasi yang
memerlukan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat
berjalan secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Untuk

menjabarkan

dituangkan

dalam

capaian
Program

kinerja

Prosentase

Peningkatan

Kualitas

koperasi

aktif

Kelembagaan

Koperasi.

34. Sasaran 34 : Meningkatnya Jumlah Sentra Perekonomian Rakyat yang
Produktif
Sasaran 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja utamanya Prosentase Koperasi
yang Meningkat Omsetnya yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian
sasaran sebesar 76,9% dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 34 sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut :
Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Prosentase Koperasi yang
Meningkat Omsetnya
Realisasi

80%

90%

54%

49%

Prosentase Koperasi yang
Meningkat Omsetnya

78%

66%

55,97%

37,7%

Indikator

Tahun
2012

Target
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Capaian Kinerja
Prosentase Koperasi yang
Meningkat Omsetnya

97,5%

73,3%

103,6%

76,9%

a. Prosentase Koperasi yang Meningkat Omsetnya
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 49% dan terealisasi sebesar 37,7%
sehingga capaian kinerja sebesar 76,9% termasuk dalam katagori
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2013-2016 cenderung fluktuaktif dengan
realisasi tertinggi pada tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2013-2016
juga cenderung fluktuaktif dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun
2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target pada akhir tahun RPJMD 2016 sebesar 49% sedangkan
realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 37,7% atau tidak tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab tidak tercapainya target akhir RPJMD antara lain karena
kurangnya modal pada koperasi dan juga kurangnya penerapan
manajemen modern bidang koperasi.
Alternatif

solusi

yang

telah

dilakukan

antara

lain

melakukan

pembinaan/pendampingan pada tiap - tiap koperasi dalam upaya
peningkatan kelembagaan koperasi, serta pemberian bantuan modal
kepada

koperasi

dimana

bantuan

modal

tersebut

dapat

mengembangkan usaha perkoperasian di Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
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dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat
berjalan secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Indikator prosentase koperasi yang meningkat omzetnya didukung
dengan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

35. Sasaran 35: Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perikanan dan
pertanian dalam arti luas
Sasaran 35 (tiga puluh lima) terdiri dari 14 (empat belas) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar
96,26% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 35 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut :
No

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Indikator
Target
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pangan padi (ton/ha)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
salak (kg/pohon)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pisang (kg/phn)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
durian (kg/phn)
Prosentase capaian populasi sapi perah
(ekor)
Prosentase capaian populasi sapi potong
(ekor)
Prosentase capaian populasi kambing (ekor)
Prosentase capaian populasi domba (ekor)
Prosentase capaian produksi daging sapi
(kg)
Prosentase capaian produksi susu sapi
(liter)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
lele (ton)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
nila (ton)
Prosentase capaian produksi benih ikan lele
(ekor)
Prosentase capaian produksi benih ikan nila
(ekor)
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

5.65
ton/ha
5.69
ton/ha
23.29
ton/ha
103.00
ton/ha
3.449 ekor

5.84
ton/ha
5.59
ton/ha
54.57
ton/ha
101.00
ton/ha
5.021 ekor

5.95
ton/ha
5.60
ton/ha
23.27
ton/ha
102 ton/ha
5.046 ekor

5.65
ton/ha
5.69
kg/pohon
23.29
kg/pohon
103
kg/pohon
3.473 ekor

5.69
ton/ha
5.7
kg/pohon
23.31
kg/pohon
104
kg/pohon
3.454 ekor

1.244 ekor

1.611 ekor

1.620 ekor

1.361 ekor

1.367 ekor

3.740 ekor
1.150 ekor
1.564.000
kg
4.499.772
liter
580.88 ton

3.685 ekor
1.135 ekor
1.415.000
kg
4.880.412
liter
468.50 ton

3.710 ekor
1.134 ekor
1.485.000
kg
4.904.710li
ter
525 ton

3.459 ekor
850 ekor
1.114.730
kg
4.454.000
liter
580.88 ton

3.522 ekor
1.158 ekor
1.114.741
kg
4.476.270
liter
651.75 ton

21.07 ton

18.00 ton

6 ton

21.07 ton

22,78 ton

7.767.558
ekor
1.409.335
ekor

6.540.000
ekor
1.195.000
ekor

7.063.200
ekor
1.276.650
ekor

7.767.558
ekor
1.409.335
ekor

8.513.244
ekor
1.541.813
ekor
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Realisasi
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pangan padi (ton/ha)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
salak (kg/pohon)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pisang (kg/phn)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
durian (kg/phn)
Prosentase capaian populasi sapi perah
(ekor)
Prosentase capaian populasi sapi potong
(ekor)
Prosentase capaian populasi kambing (ekor)
Prosentase capaian populasi domba (ekor)
Prosentase capaian produksi daging sapi
(kg)
Prosentase capaian produksi susu sapi
(liter)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
lele (ton)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
nila (ton)
Prosentase capaian produksi benih ikan lele
(ekor)
Prosentase capaian produksi benih ikan nila
(ekor)
Capaian Kinerja
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pangan padi (ton/ha)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
salak (kg/pohon)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
pisang (kg/phn)
Prosentase capaian produktivitas tanaman
durian (kg/phn)
Prosentase capaian populasi sapi perah
(ekor)
Prosentase capaian populasi sapi potong
(ekor)
Prosentase capaian populasi kambing (ekor)
Prosentase capaian populasi domba (ekor)
Prosentase capaian produksi daging sapi
(kg)
Prosentase capaian produksi susu sapi
(liter)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
lele (ton)
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi
nila (ton)
Prosentase capaian produksi benih ikan lele
(ekor)
Prosentase capaian produksi benih ikan nila
(ekor)
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5.73
kg/pohon
5.58
kg/pohon
23.23
kg/pohon
100
kg/pohon
4.996 ekor

6.18
kg/pohon
8.09
kg/pohon
26.10
kg/pohon
61.16
kg/pohon
3.413 ekor

5.77
kg/pohon
6.79
kg/pohon
21.11
kg/pohon
23.31
kg/pohon
3.420 ekor

5.71
kg/pohon
2.29
kg/pohon
28.26
kg/pohon
25.16
kg/pohon
3.475 ekor

6,38
kg/pohon
6
kg/pohon
27
kg/pohon
40
kg/pohon
3.493 ekor

1.603 ekor

1.229 ekor

1.354 ekor

1.350 ekor

1.349 ekor

3.665 ekor
1.127 ekor
1.351.800
kg
6.372.379
liter
424.31 ton

3.375 ekor
948 ekor
1.265.705
kg
4.452.894
liter
650.56 ton

3.480 ekor
845 ekor
1.013.820
kg
3.693.166
liter
809.26 ton

3.370 ekor
800 ekor
1.036.005
kg
4.446.172
liter
625.21 ton

3.250 ekor
799 ekor
912.425 kg

17.88 ton

26.75 ton

44.35 ton

55.75

22,90 ton

6.237.130
ekor
1.095.920
ekor

7.477.000
ekor
1.885.000
ekor

11.230.000
ekor
3.608.000
ekor

12.012.515
ekor
1.763.345
ekor

101.42%

105.82%

96.97%

118.76%

10.565.000
ekor
1.550.000
ekor
96,26%
112,13%

98.07%

144.72%

121.25%

40.25%

105,26%

99.74%

47.82%

90.71%

121.34%

115,83%

97.09%

60.55%

22.85%

24.43%

38,46%

144.85%

67.97%

67.78%

100.06%

101,13%

128.86%

76.28%

83.58%

99.19%

98,68%

97.99%
98%
86.43%

91.58%
83.52%
89.44%

93.80%
75%
68.27%

97.43%
94.12%
92.94%

92,28%
68,99%
81,85%

141.61%

91.24%

75.30%

99.82%

107,55%

73.05%

138.86%

154.10%

107.63%

100,38%

84.86%

148.61%

739.17%

262.25%

100,53%

80.29%

114.32%

158.99%

154.65%

124,10%

77.76%

157.74%

282.17%

125.12%

100,53%

4.814.323
liter
654,20 ton
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a. Prosentase produktivitas padi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target

tahun 2016 sebesar 5,69 ton/ha dan terealisasi 6,38 ton/ha,

sehingga capaian indikatornya mencapai 112,13% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2015 dapat terealisasi sebesar 5,71 ton/ha, mengalami
kenaikan bila dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 0.67 ton/ha
atau 11,73%. Capaian tahun 2016 merupakan angka paling tinggi bila
dibanding tahun 2012-2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Rata - rata realisasi kinerja tahun 2012-2016 sudah mencapai target
jangka menengah RPJMD sebesar 5,69 ton/ha.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target produksi nasional dari Kementan pada tahun 2016 sebesar 79,1
juta ton dan terealisasi 76,2 juta ton atau 96,33%. Bila dibandingkan
Kota Salatiga realisasi kinerja nasional lebih tinggi, tetapi capaian
kinerja lebih rendah.
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Analisa beberapa penyebab keberhasilan capaian produktivitas padi
adalah sebagian besar petani sudah menerapkan teknologi budidaya
padi anjuran teknis dan sudah berorientasi pada pola usaha agribisnis,
dengan faktor pendukung sebagai berikut :
Bantuan benih padi ke kelompok tani sebesar 5.100 kg, dengan
varietas Mekongga
- SLTHP (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpad) padi
- Sosialisasi TYTO ALBA
- Kegiatan UPSUS padi
- Kegiatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- Pembangunan Rumah Burung Hantu (Rubuha)
- Peningkatan pembinaan petugas teknis dan PPL
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
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Analisa efisiensi sumber daya baik

personil, sarana prasarana dan

modal yang tersedia terus diupayakan secara optimal, sehingga target
produktivitas padi tercapai.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan kinerja
Program yang menunjang yaitu :


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani



Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan
 Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan

b. Prosentase produktivitas tanaman salak
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 5,7 kg/pohon, terealisasi 6 kg/pohon,
sehingga capaian indikatornya hanya 105,26% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 2,29 kg/pohon dengan capaian
kinerja 40,25%, sehingga bila dibandingkan tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesar 3,71 kg/pohon atau 162,01%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target jangka menengah RPJMD adalah 5,70 kg/pohon, jadi pada
tahun terakhir 2016 sudah bisa tercapai. Target jangka menengah juga
sudah tercapai pada tahun 2013 dan 2014, tetapi tidak tercapai pada
tahun 2012 dan 2015.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan
Keberhasilan capaian produksi salak dikarenakan sebagian besar
petani sudah menerapkan teknologi budidaya salak sesuai anjuran
teknis dan

sudah berorientasi pada pola usaha agribisnis, dengan

faktor pendukung sebagai berikut :
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-

Pernah mendapat bantuan bibit dan SLPHT salak

-

Peningkatan pembinaan oleh petugas teknis dan PPL

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam pencapaian indikator ini petugas penyuluh lapangan sudah di
upayakan secara maksimal. Teknologi penerapan budidaya salak yaitu
khususnya pemupukan petani salak telah menerapkan secara optimal.
Sumber daya manusia baik instansi pemerintah maupun kelompok
kelompok petani turut mendukung dengan mengadakan kegitan seperti:
Rembug komisi penyuluhan kota, Rembug

KTNA, temu penyuluh

swadaya.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang yaitu :


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani




Peningkatan kemampuan lembaga petani

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.


Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan



Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan.

c. Prosentase produktivitas tanaman pisang.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar : 23,31 kg/pohon teralisasi 27 kg/pohon,
sehingga angka capaiannya

115,83% dengan kategori sangat

berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi

tahun

dibandingkan

2015

tahun

sebesar

2016

28,26

kg/pohon,

mengalami penurunan

sehingga

bila

sebesar

1,26

kg/pohon atau 4,46 %. Realisasi kinerja paling tinggi pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target jangka menengah RPJMD adalah 23,31 kg/pohon dan angka
target ini sudah tercapai ditahun 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
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Analisa penyebab keberhasilan produktifitas tanaman pisang yaitu :
 Penerapan teknologi budidaya pisang sesuai anjuran teknis dan
sudah berorientasi pada pola usaha agribisnis
 Pada tahun 2014 ada bantuan bibit tanaman pisang ke kelompok
tani dan SLPHT tanaman pisang sejumlah 700 pohon.
 Peningkatan pembinaaan oleh petugas teknis dan PPL
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan dan pemberdayaan kelompok P3A
terus diupayakan secara optimal dan meningkatkan penerapkan
teknologi sesuai anjuran teknis dikalangan petani tanaman pisang.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang yaitu :


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani



Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

d. Prosentase produktivitas durian
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 104 kg/pohon, terealisasi 40 kg/pohon.
Sehingga angka capaian kinerja hanya 38,46% dengan kategori
kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 25,16 kg/pohon sehingga tahun
2016 mengalami kenaikan sebesar 14,84 kg/pohon atau 58,98%.
Capaian kinerja juga mengalami peningkatan, tahun 2015 sebesar
24,43% dan tahun 2016 sebesar 38,46%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target jangka menengah RPJMD adalah 104 kg/pohon dan pada tahun
2016 baru terealisasi 40 kg/pohon atau belum tercapai. Target RPJMD
baru tercapai 38,46%.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Target
tahun 2016 tidak dapat tercapai tetapi realisasi kinerja meningkat
daripada tahun 2015 sebesar 25,16 kg/pohon, sedangkan tahun 2016
sebesar 40 kg/pohon atau mengalami kenaikan sebesar 14,84
kg/pohon. Analisa penyebab kenaikan yaitu :
 Bantuan bibit tanaman durian dan sudah mulai berbuah (pada tahun
2015 bantuan bibit durian unggul sebanyak 910 pohon).
 SLPHT durian
 Sebagaian besar petani durian mulai menerapkan teknologi sesuai
anjuran teknis.
 Peningkatan pembinaan petugas teknis
Penyebab kurang berhasilnya capaian kinerja produksi durian antara
lain:
 Alih fungsi lahan
 Anomali ikim, dimana pada tahun 2016 curah hujan tinggi sehingga
penyerbukan durian tidak sempurna dan banyak bakal buah yang
busuk.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisa efisiensi sumber daya, kinerja Petugas Penyuluh Lapangan
diupayakan optimal dan bantuan-bantuan bibit unggul kepada petani
mulai berproduksi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang yaitu Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan :
 pengembangan

bibit

unggul

pertanian

dan

perkebunan

(terlaksananya pengadaan bibit durian).
Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan kegiatan :
 peningkatan kemampuan lembaga lembaga petani (terlaksananya
sosialisasi tanaman durian).
e. Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
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Target realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 3.454 ekor dan terealisasi
3.493 ekor, sehingga angka capaiannya indikatornnya 101,13% dengan
kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tahun 2015 realisasi kinerja sebesar 3.475 ekor dan mengalami
peningkatan pada tahun 2016 sebesar 3.493 ekor atau meningkat 18
ekor (0,52%). Pencapaian realisasi terbesar pada tahun 2012 sebesar
4.996 ekor dan turun pada tahun 2013 sebesar 3.413 ekor, kemudian
realisasi kembali naik pada tahun 2014-2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target di akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 3.469 ekor dan angka ini
sudah tercapai di tahun 2012, 2015 dan 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Analisa penyebab keberhasilan yaitu sebagian besar petani sudah
menerapkan budidaya pemeliharaan sapi perah sesuai anjuran teknis
dan berorientasi pada pola usaha agribisnis.Faktor yang mendukung
keberhasilan indikator sasaran ini adalah :
- Peningkatan pembinaan kepada kelompok tani.
- Bantuan sarana dan prasarana peternakan (bibit, pakan, perbaikan
peralatan dan kandang, pembangunan pos IB)
- Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisa efisiensi sumber daya baik itu personil, sarana prasarana dan
modal yang tersedia terus diupayakan secara optimal
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang adalah
 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
 Program peningkatan produksi hasil peternakan,
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f.

Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 1.367 ekor dan terealisasi sebesar 1.349
ekor, sehingga angka capaiannya 98,68% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tahun 2015 terealisasi

sebesar 1.350 ekor

dan pada tahun 2016

mengalami penurunan 1 ekor 0,07%) dengan realisasi sebesar 1.349
ekor. Capaian realisasi kinerja tahun 2012-2016 terjadi fluktuaktif,
realisasi terbesar pada tahun 2012 sebesar 1.603 ekor dan mengalami
penurunan 374 ekor pada tahun 2013, kemudian mengalami kenaikan
125 ekor pada tahun 2014 dan naik lagi 4 ekor di tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target di akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1.251 ekor dan sudah
tercapai pada tahun 2014 dan 2015 sehingga target tahun 2016
dinaikkan melebihi target RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Analisa penyebab keberhasilan yaitu sebagian besar petani sudah
menerapkan

budidaya pemeliharaan sapi potong sesuai anjuran

teknis, sudah berorientasi pada pola usaha agribisnis. Beberapa faktor
yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah:
- Peningkatan pembinaan kepada kelompok tani.
- Peningkatan pelayanan IB (Inseminasi Buatan)
- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi sumber daya sudah dimanfaatkan dengan optimal baik itu
personil, sarana prasarana dan modal yang tersedia.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjangantara lain:
 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

209

 program peningkatan produksi hasil peternakan,
 program peningkatan penerapan teknologi peternakan
g. Prosentase pertumbuhan populasi kambing
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 3.522 ekor dan terealisasi 3.250 ekor,
sehingga angka capaiannya 92,28% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerjapada tahun 2015 sebesar 3.370 ekor dan tahun 2016
mengalami penurunan 120 ekor (3,56%) menjadi 3.250 ekor.
Pencapaian realisasi tahun 2016 adalah yang terkecil selama kurun
waktu 2012-2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target akhir tahun RPJMD 2011-2016 sebesar 3.775 ekor dan angka
tersebut sampai tahun 2016 belum ditargetkan dan belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dalam capaian realisasi ini didukung oleh petani yang
sudah menerapkan budidaya pemeliharaan kambing sesuai aturan
teknis dan berorientasi pada pola usaha agribisnis. Beberapa faktor
pendukung yang lain yaitu :
 Tahun 2015 ada bantuan bibit kambing kepada kelompok tani dan
sudah mulai berkembang
 Penyuluhan secara intensif pada kelompok tani peternak kambing.
Analisis kegagalan dalam pencapaian RPJMD adalah yaitu adanya alih
fungsi lahan penggembalaan, distribusi ternak yang cukup tinggi dan
cara pandang masyarakat tentang beternak kambing merupakan usaha
sampingan.
6) Analiss atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya baik itu personil SDM, sarana prasarana dan modal yang
tersedia terus diupayakan secara optimal.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
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Program yang menunjang adalah program peningkatan produksi hasil
peternakan
h. ProsentasePertumbuhan populasi domba
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 1.158 ekor dan terealisasi 799 ekor,
sehingga angka capaiannya 68,99% dengan kategori cukup berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tahun 2015 realisasi kinerjasebesar 800 ekor dan pada tahun 2016
mengalami penurunan sejumlah 1 ekor (0,12%). Tren realisasi kinerja
tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan walaupun rata-rata
capaian kinerja bisa dikatakan berhasil.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target jangka menengah RPJMD untuk prosentase capaian populasi
domba adalah 1.158 ekor dan selama kurun waktu 2012-2016 belum
dapat dicapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Penyebab belum maksimalnya angka capaian populasi domba yaitu
alih fungsi lahan yang menyebabkan lahan pakan hijauan semakin
berkurang dan cara pandang peternak domba yang memandang
beternak

domba merupakan

usaha

sampingan

dengan

jumlah

kepemilikan rata-rata 1 s/d 5 ekor dimana pendapatannya belumdapat
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
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Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang adalah program peningkatan produksi hasil
peternakan dengan kegiatan pembibitan dan perawatan ternak.

i.

Prosentase pertumbuhan produksi daging Sapi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 1.114.741 kg dan terealisasi sebesar
912.425 kg, sehingga angka capainnya 81,85% dengan kategori
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja pada tahun 2015 jumlah sebesar 1.036.005 kg dan
mengalami penurunan 123.580 kg (11,93%) bila dibandingkan realisasi
tahun 2016 sebesar 912.425 kg. Dari tahun 2012 s/d 2014 capaian
realisasi cenderung menurun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target jangka menengah RPJMD adalah 1.659.000 kg dan sampai
pada akhir tahun RPJMD belum dapat tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan realisasi pencapaian indikator ini antara lain :
adanya perbaikan sarana dan prasarana/ fasilitas di Rumah Potong
Hewan (RPH) antara lain : gangway, railing sistem, bonning room,
chilling room, coolstorage, ABF, pembangunan sumur artesis dan IPAL
(Instalasi Penanganan Air Limbah)
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
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Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang adalah program peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan dan program peningkatan penerapan
teknologi peternakan.

j.

Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 4.476.270 liter dan terealisasi 4.814.323
liter, sehingga angka capaiannya 107,55% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasipada tahun 2015 jumlah sebesar 4.446.172 liter dantahun
2016 mengalami kenaikan 368.151 liter (8,28%). Realisasi kinerja tahun
2016 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2015, 2014, 2013 dan
lebih rendah bila dibandingkan realisasi tahun 2012.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target jangka menengah RPJMD sebesar 4.526.320 liter sebenarnya
sudah tercapai pada tahun 2012 dengan realisasi capaian sebesar
6.372.379 liter, tetapi realisasi tersebut terus menurun di tahun - tahun
berikutnya sehingga pada tahun 2016 target akhir RPJMD tersebut
tidak ditargetkan dan tidak tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
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Analisa penyebab keberhasilan yaitu sebagian besar petani sudah
menerapkan budidaya pemeliharaan sapi perah sesuai anjuran teknis
dan sudah berorientasi pada pola usaha agribisnis. Beberapa faktor
yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah :
 Pembinaan kepada kelompok tani
 Bantuan sarana dan prasarana peternakan (bibit, pakan, perbaikan
dan peralatan kandang, pembangunan pos IB)
 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi sumber daya sudah dimanfaatkan baik itu personil, sarana
prasarana dan modal yang tersedia secara optimal.Sumberdaya
tersebut antara lain:


Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja.



Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.



Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program

yang

penanggulangan

menunjang
penyakit

adalah
ternak,

program
peningkatan

pencegahan
produksi

dan
hasil

peternakan dan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif.
k. Prosentase produksi ikan konsumsi lele
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 651,75 ton, terealisasi 654,20 ton, sehingga
angka capaiannya 100,38% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 625,21 tondan mengalami
peningkatan pada tahun 2016 sebesar 2,45 ton (0,39%) hingga
realisasinya sebesar 654,20 ton. Pada tahun 2012 s/d 2014 cenderung
mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 mengalami penurunan.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target di akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 651,75 ton dan angka ini
sudah tercapai pada tahun 2014 dan tahun 2016
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target produksi ikan secara nasional tidak terperinci per komoditas
atau konsumsi atau benih.
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan indikator ini antara lain :


Pembinaan pada kelompok tani ikan



Bantuan sapras perikanan (bibit, pakan, obat, pos pelayanan
kesehatan ikan, serta peralatan pengolahan dan pemasaran ikan)



Penerapan teknologi tepat guna dan pola usaha agribisnis.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya manusia Petugas Penyuluh Lapangan diupayakan secara
optimal untuk mengevaluasi secara menyeluruh program kegiatan dan
bantuan yang di serahkan kepada pokdakan dan poklaksar.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang yaitu :
 ProgramPengembangan Budidaya Perikanan
 program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

l.

Capaian Produksi ikan konsumsi nila
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 22,78 ton dan terealisasi 22,90 ton,
sehingga angka capaian indikator kinerja 100,53% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2015 sebesar 55,75 ton dan pada tahun 2016
mengalami penurunan sebesar 32,85 ton (58,92%). Realisasi kinerja
tahun 2012-2015 cenderung meningkat tetapi pada tahun 2016
menurun. Capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan
tahun 2013-2015.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

215

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target akhir RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 22,78 ton dan target
tersebut sudah tercapai sejak tahun 2013.
4) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan indikator ini didukung oleh petani ikan nila yang sebagian
besar sudah menerapkan teknologi dan sudah menerapkan pola usaha
agribisnis. Faktor pendukung lain yaitu:
 Pembinaan pada kelompok tani ikan.
 Bantuan sapras perikanan (obat dan pos pelayanan kesehatan
ikan).
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja walaupun belum optimal.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sebenarnya sudah sesuai
dengan kebutuhan, tetapi penerapan teknologi tepat guna belum
optimal serta bantuan-bantuan kepada petani belum dievaluasi
secara menyeluruh sehingga akan tepat sasaran
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang yaitu


ProgramPengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan :



Program Pemgembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

m. Prosentase Capaian Produksi Benih Ikan Lele
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
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Target tahun 2016 sebesar 8.513.244 ekor dan terealisasi 10.565.000
ekor,

sehingga

angka

capaiannya

sebesar

124,10%

sehingga

dikategorikan sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2015 jumlah sebesar 12.012.515 ekor sehingga pada
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.447.515 ekor atau
12,05%. Dari tahun 2012 s/d 2015 cenderung mengalami kenaikan,
tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 8.513.244 ekor dan angka ini
sudah tercapai di tahun 2014, 2015 dan 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan indikator ini disebabkan sebagian besar petani benih ikan
lele sudah menerapkan teknologi dan pola usaha agribisnis. Beberapa
faktor pendukung lain yaitu :
 Pembinaan pada kelompok tani ikan
 Bantuan sapras perikanan (bibit induk, pakan, obat, pos pelayanan
kesehatan ikan, serta peralatan pengolahan dan pemasaran ikan).
 Tersedianya Balai Benih Ikan
 Tersedianya kawasan budidaya perikanan terpadu di Kelurahan
Pulutan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja walaupun belum optimal.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sebenarnya sudah sesuai
dengan kebutuhan, tetapi penerapan teknologi tepat guna belum
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optimal serta bantuan - bantuan kepada petani belum dievaluasi
secara menyeluruh sehingga akan tepat sasaran
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang yaitu Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
n. Pertumbuhan produksi benih ikan nila
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 1.541.813 ekor dan terealisasi 1.550.000
ekor, sehingga

angka capaiannya sebesar

100,53%, sehingga

dikategorikan sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2015 jumlah sebesar 1.763.345 dan pada tahun 2016
mengalami penurunan sebesar 213.345 ekor atau 12,09%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah.
Target di akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1.541.813 ekor dan angka
ini sudah tercapai mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada standart nasional)
5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan.
Analisa penyebab keberhasilan sebagain besar petani benih ikan nila
sudah menerapkan teknologi dan menerapkan pola usaha agribisnis
dan beberapa faktor pendukung lain yaitu :


Pembinaan pada kelompok tani ikan



Bantuan sapras perikanan (obat dan pos pelayanan kesehatan
ikan)



Tersedianya Balai Benih Ikan
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Keberhasilan indikator ini juga masih ada kekurangan dengan
menurunnya

realisasi

kinerja

tahun

2016.

Beberapa

efisiensi

sumberdaya antara lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan didasarkan pada beban kerja walaupun belum optimal.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sebenarnya sudah sesuai
dengan kebutuhan, tetapi penerapan teknologi tepat guna belum
optimal serta bantuan - bantuan kepada petani belum dievaluasi
secara menyeluruh sehingga akan tepat sasaran
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program yang menunjang yaitu ProgramPengembangan Budidaya
Perikanan dengan kegiatan dengan Pengembangan bibit ikan unggul.

36. Sasaran 36 : Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang
mampu
Pada sasaran 36 (tiga puluh enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yang
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran
sebesar 0% dengan kategori Kurang Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

a

a

a

Indikator
Target
Prosentase tertib laporan
pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan
Realisasi
Prosentase tertib laporan
pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan
Capaian Kinerja
Prosentase tertib laporan
pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%
81
proposal

100%
167
proposal

100%
44
proposal

80%
44
proposal

100%

97,53%
79
proposal

98,8%
100%
165
44
proposal proposal

100%
44
proposal

0%

97,53%

98,8%

100%

0%

100%
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a. Prosentase tertib laporan pertanggung jawaban penerima hibah
bidang keagamaan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0% sehingga
capaian kinerjanya 0% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung
fluktuaktif dan realisasi serta capaian kinerja terendah pada tahun 2016
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target

jangka

menengah

RPJMD

adalah

100%

dari

laporan

pertanggungjawaban hibah yang masuk dan tercapai pada tahun 2014
dan 2015, sedangkan tahun 2012, 2013 dan 2016 tidak tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan pencapaian realisasi indikator kinerja diakibatkan oleh
proposal pengajuan hibah bidang keagamaan belum memenuhi syarat
secara administrasi. Hal ini dikarenakan berlakunya UU no. 23 tahun
2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan UU no. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
UU no. 23 tahun 2014. Untuk mengatasi hal ini sebenarnya sudah di
adakan sosialisasi tentang UU no. 23 tahun 2014.
6) Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
a) Sumber Daya Manusia
Pencapaian indikator ini dilaksanakan oleh Bagian Setda Kota
Salatiga dengan didukung oleh 12 pegawai.
b) Sarana prasarana
Ketersediaan sarana prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
pencapaian indikator inididukung anggaran yang sudah mencukupi
berasal dari APBD Kota Salatiga
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
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Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai indikator
kinerja adalah Program Pelayanan dan Rehabillitasi Kesejahteraan
Sosial.

37. Sasaran 37 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas UKM, Koperasi
dan Sentra Perekonomian
Pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja utamanya adalah
Prosentase UMKM yang meningkat omzetnya berdasarkan hasil pengukuran
kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 40,4% dengan kategori
Kurang Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 37 sesuai
hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
Tahun
2012

Indikator

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

27%

28%

23,5%

60%

30%

31,9%

23,5%

24,24%

111%

114%

100%

40,4%

Target
Prosentase UMKM yang

-

meningkat omzetnya
Realisasi
Prosentase UMKM yang

-

meningkat omzetnya
Capaian Kinerja
Prosentase UMKM yang

-

meningkat omzetnya

a. Prosentase UMKM yang meningkat omzetnya.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 60% dan terealisasi sebesar 24,24%
sehingga capaian indikator kinerja 40,4% dengan katagori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung
fluktuaktif dan realisasi serta capaian kinerja terendah pada tahun
2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target akhir RPJMD adalah sebesar 60% sedangkan realisasi kinerja
tahun 2016 sebesar 24,24% sehingga target akhir RPJMD belum
tercapai.
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4) Membandingkan dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Capaian dan realisasi kinerja ini kurang berhasil karena adanya
beberapa faktor penghambat antara lain kurangnya modal dan
kurangnya inovasi pada produk dan pemasaran sehingga kalah dari
produk luar daerah. Alternatif solusi yang sudah dilakukan antara lain :
pengembangan saran promosi hasil produksi, fasilitasi sertifikasi PIRT
dan fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat berjalan
secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Untuk mendukung capaian kinerja Prosentase UMKM yang meningkat
omzetnyadilaksanakan

Program

pengembangan

sistempendukung

usaha bagi UMKM dan Program pengembangan sarana pemasaran
produk UMKM.

38. Sasaran 38 :Meningkatnya Daya Dukung dan Kerjasama antara Pelaku
Usaha Kecil dan Mikro dengan Para Pemangku Kepentingan
Pada sasaran 38 (tiga puluh delapan) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 80,74%dengan kategori Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 38 sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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No

Tahun
2012

Indikator

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

95%

95%

97,90%

70%

80%

80%

100%

100%

100%

104,76%

84,67%

70%

80%

80%

75%

100%

100%

104,76%

86,48%

100%

100%

100%

75%

Target
1

Jumlah UTTP yg ditera ulang
bersertifikat
2
Partisipasi terhadap Program
Dekranas dan Dekranasda
Realisasi
1
Jumlah UTTP yg ditera ulang
bersertifikat

50%

2

Partisipasi terhadap Program
Dekranas dan Dekranasda
Capaian
1
Jumlah UTTP yg ditera ulang
bersertifikat
2
Partisipasi terhadap Program
Dekranas dan Dekranasda

50%

100%

a. Jumlah Unit Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang
bersertifikat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 97,90% dan terealisasi 84,67% sehingga
capaian kinerja sebesar 86,48% denga kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuaktip setiap
tahunnya dan pada tahun 2012 merupakan realisasi terendah. capaian
kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuaktif dan capaian kinerja
paling rendah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target akhir RPJMD 100% UTTP yang ditera ulang bersertifikat dan
tahun 2016 baru tercapai 84,67%, jadi target RPJMD masih belum
tercapai
4) Membandingkan dengan standar nasional
(tidak ada standar nasional)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Belum tercapaianya target akhir RPJMD dikarenakan kurangnya peran
aktif masyarakat pedagang dalam melakukan tera dan tera ulang.
Solusi dan alternatif yang telah dilakukan antara lain sosialisasi
terhadap pedagang yang memiliki timbangan di Kota Salatiga yang
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difasilitasi oleh Disperindagkop & UMKM dengan Badan Metrologi
Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Hal-hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan
efisiensi dari:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat berjalan
secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Dalam

mendukung

pencapaian

indikator

ini

didukung

ProgramPerlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

b. Partisipasi terhadap Program Dekranas dan Dekranasda
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75%,
sehingga capaian kinerja sebesar 75% termasuk dalam kategori
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Pada Tahun 2012 - 2015angka realisasi kinerja cenderung naik, hanya
pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja
sebesar 75%. Capaian kiner 2012-2015 adalah 100% dan pada tahun
2016 mengalami penurunan dengan capaian hanya 75%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah
Target akhir RPJMD adalah 100% atau tiap tahun dapat berpartisipasi
dalam Dekranas dan Dekranasda. Sampai dengan tahun 2016 target
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RPJMD belum tercapai dengan rata rata keikut sertaan hanya 3 kali
kegiatan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Capaian kinerja 75% dapat dikatakan berhasil dan hal ini dikarenakan
adanya partisipasi dari IKM binaan dalam mengikuti pameran yang
difasilitasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Salatiga serta
Dekranasda Provinsi Jawa Tengah.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat
berjalan secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Untuk menjabarkan capaian kinerja indicator sasaran ini dituangkan
dalam Program Penataan Struktur Industri.

39. Sasaran 39 : Meningkatkan Pembinaan dan Pendampingan terhadap
Para Pelaku UKM dan Koperasi
Pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran Cakupan Binaan
UMKM berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan capaian sasaran sebesar
113,14% dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :
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Indikator

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

-

30%

31%

29%

35%

-

30%

31,9%

36%

39,6%

-

100%

113%

124,14%

113,14%

Target
Cakupan Binaan UMKM
Realisasi
Cakupan Binaan UMKM
Capaian
Cakupan Binaan UMKM

a. Cakupan Binaan UMKM
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 35% dan terealisasi sebesar 39,6%
sehingga capaian kinerja sebesar 113,14% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung naik dengan realisasi
tertinggi pada tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja cenderung naik
pada tahun 2013-2015 dan turun di tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 35% dan sudah tercapai
pada tahun 2015 dan 2016.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(tidak ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Realisasi kinerja ini berhasil karena adanya fasilitasi pemberian
pelatihan, penyuluhan serta sertifikasi PIRT dan sertifikasi Halal secara
gratis terhadap UMKM binaan. Sertifikasi PIRT dan Sertifikasi Halal
digunakan dalam menunjang pengembangan usaha dan meningkatkan
daya saing terhadap produk unggulan diluar Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM Aparatur dari Disperindagop & UMKM berjumlah 115 orang
PNS dan 36 orang tenaga kontrak serta 46 orang tenaga harian
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dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat
berjalan secara lancar, dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c. Anggaran
Anggaran bersumber dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu: Program Pengembangan sistem pendukung
usaha bagi UMKM danProgram Penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif

40. Sasaran 40 : Meningkatnya Akses Permodalan Usaha Bagi Koperasi dan
UKM
Pada sasaran 40 (empat puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar
96,34% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 40 (empat puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase koperasi, pra-koperasi,
kelompok usaha dan UMKM yang
menerima pinjaman modal
Realisasi
a Prosentase koperasi, pra-koperasi,
kelompok usaha dan UMKM yang
menerima pinjaman modal
Capaian Kinerja
a Prosentase koperasi, pra-koperasi,
kelompok usaha dan UMKM yang
menerima pinjaman modal

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

33%

34%

35%

70%

-

25%

44%

44%

67,44%

-

75,7%

129%

126%

96,34%

a. Prosentase koperasi, pra-koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang
menerima pinjaman modal
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar70% dan terealisasisebesar 67,44% sehingga
capaian kinerjanya adalah 96,34% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap tahunnya,
realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja
dari tahun 2012 - 2016 cenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 70%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 67,44%. Dengan demikian masih terdapat
kekurangan target sebesar 2,56%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan tingginya antusiasme dari
masyarakat khususnya para anggota koperasi dan usaha kecil terhadap
pinjaman dengan bunga ringan.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan prosentase
koperasi, pra-koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang menerima pinjaman
modal adalah mempermudah syarat administratif dalam pengajuan bantuan.
6) Analisisatas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarnya masih sangat terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan dapat
berjalan secara lancardan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilanpencapaian kinerja ini yaitu Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

228

41. Sasaran 41: Meningkatnya Kelembagaan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM
Pada sasaran 41 (empat puluh satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

dengannilai

capaian

sasaran

sebesar

106,75%dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 41 (empat puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut:
Indikator
Target
a Prosentase Koperasi yang
Menyelenggarakan RAT
b Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Sehat
c Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Cukup Sehat
Realisasi
a Prosentase Koperasi yang
Menyelenggarakan RAT
b Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Sehat
c Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Cukup Sehat
Capaian Kinerja
a Prosentase Koperasi yang
Menyelenggarakan RAT
b Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Sehat
c Prosentase Koperasi yang
Berpredikat Cukup Sehat

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

86%

88%

54%

66%

-

-

-

3,7%

5%

-

-

-

9,6%

40%

-

26%

33,85%

47,69%

32%

-

-

-

8,2%

7,69%

-

-

-

46,57%

41,5%
106,75

-

30%

38%

88%

48,48%

-

-

-

221%

153,8%

-

-

-

485%

103,75%

a. Prosentase Koperasi yang Menyelenggarakan RAT
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 66% danterealisasi sebesar 32% sehingga capaian
kinerjanya adalah 48,48% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2013 – 2016 cenderung fluktuatif, dengan realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015. Demikian juga dengan capaian kinerja
dari tahun 2013 – 2016 juga cenderung fluktuatif, dengan capaian kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir adalah sebesar 66%, sedangkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2016 adalah 32%.Dengan demikian masih terdapat kekurangan target
sebesar 34%.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan masih banyak koperasi yang belum
sadar untuk melaksanakan dan melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (dari
total 143 koperasi aktif hanya terealisasi 46 koperasi yang menyelenggarakan
RAT).
Sebagai solusinya adalah menerapkan sanksi administratif untuk koperasi yang
tidak menyelenggarakan RAT.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini yaitu Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

b. Prosentase Koperasi yang Berpredikat Sehat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016sebesar 5% dan terealisasi sebesar 7,69% sehingga capaian
kinerjanya adalah 153,8% dengan kategori sangat berhasil
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tahun 2012 - 2014 capaian kinerja belum ada karena indikator sasaran ini belum
menjadi Indikator Kinerja Utama, akan tetapijika dibandingkan dengan realisasi
kinerja Tahun 2015, realisasi kinerja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar
0,51%.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 5%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target yaitu tercapai 7,69%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya pembinaan yang terus
menerus terhadap pengurus koperasi.
Akan tetapi pada dasarnya jumlah koperasi yang berpredikat sehat di Kota
Salatiga masih tergolong sangat rendah (hanya terdapat 11 koperasi sehat dari
total 143 koperasi aktif). Untuk meningkatakan jumlah koperasi sehat, alternatif
solusi yang bisa diterapkan adalah:


Mengeluarkan kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan
koperasi secara terarah dan bertahap.



Meningkatkan bantuan modal bagi koperasi, dimana bantuan tersebut
harus selektif, dimonitoring dan dievaluasi.



Memberikan bantuan manajemen kepada koperasi perihal aspek
kelembagaan, kualitas SDM, pemasaran, dan jaringan usaha.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis program yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
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c. Prosentase Koperasi yang Berpredikat Cukup Sehat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 40% dan terealisasi sebesar 41,5% sehingga
capaian kinerjanya adalah 103,75% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2012 - 2014 capaian kinerja belum ada karena indikator sasaran
ini belum menjadi Indikator Kinerja Utama, akan tetapijika dibandingkan dengan
realisasi kinerja Tahun 2015, maka realisasi kinerja Tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 5%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 40%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target yaitu tercapai 41,5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan tertibnya administrasi koperasi
dalam pengelolaan keuangan dan melakukan RAT.
Akan tetapi pada dasarnya jumlah koperasi yang berpredikat cukup sehat di Kota
Salatiga masih tergolong sangat rendah (hanya terdapat 48 koperasi sehat dari
total 143 koperasi aktif). Untuk meningkatakan jumlah koperasi sehat, alternatif
solusi yang bisa diterapkan adalah:


Mengeluarkan kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan
koperasi secara terarah dan bertahap.



Meningkatkan bantuan modal bagi koperasi, dimana bantuan tersebut
harus selektif, dimonitoring dan dievaluasi.



Memberikan bantuan manajemen kepada koperasi perihal aspek
kelembagaan, kualitas SDM, pemasaran, dan jaringan usaha.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
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b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaituProgram
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

42. Sasaran 42: Meningkatnya Daya Saing Daerah
Pada sasaran 42 (empat puluh dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 102,5%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 42
(empat puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Jumlah produk/pelaku IKM makanan
yang mempunyai daya saing
Realisasi
a Jumlah produk/pelaku IKM makanan
yang mempunyai daya saing
Capaian Kinerja
a Jumlah produk/pelaku IKM makanan
yang mempunyai daya saing

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

25%

28%

31,9%

33,6%

-

25%

29%

32,7%

34,45%

-

100%

103,5%

102,4%

102,5%

a. Prosentase Produk IKM Makanan yang mempunyai daya saing
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 33,6% dan terealisasi sebesar 34,45% sehingga
capaian kinerjanyaadalah 102,5% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2013 - 2016 cenderung meningkat setiap tahunnya,
dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2013 - 2016 cenderung fluktuatif, capaian
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
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Target akhir RPJMD adalah sebesar 33,6%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target yaitu tercapai 34,45%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja ini dikarenakan :
 Adanya prioritas Dinas untuk menyelenggarakan pelatihanguna mendorong
daya saing IKM dalam berproduksi lebih baik dan modern.
 Meningkatnya keikutsertaan produk IKM dalam mengikuti pameran atau
promosi baik di dalam dan luar Kota Salatiga.
Akan tetapi pada dasarnya jumlah IKM Kota Salatiga yang memiliki daya saing
masih tergolong rendah (hanya ± 416 produk/pelaku IKM makanan dari total
1.190 produk/pelaku IKM makanan). Sebagai solusi untuk meningkatkan daya
saing produk IKM makanan adalah :


Mendorong usaha kecil meningkatkan kualitas produknya.



Melakukan kemitraan dalam hal permodalan, pemasaran, teknologi dan
pelatihan serta pembinaan baik tenaga kerja maupun pelaku usaha.

6) Analisisatas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
Disamping, SDM yang ada di Dinas, efisiensi sumber daya juga tercapai
karena

di dukung oleh adanya sentra-sentra industri yang memudahkan

Dinas dalam melakukan pembinaan dan monitoring IKM.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaituProgram
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
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43. Sasaran 43 : Meningkatnya Pelayanan dan Perizinan Investasi.
Pada sasaran 43 (empat puluh tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 100%
dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 43
(empat puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator
Target
a Tersedianya Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu
Realisasi
a Tersedianya Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu
Capaian Kinerja
a Tersedianya Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Tersedianya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% danterealisasi sebesar 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2012-2016 cenderung tetap setiap
tahunnya yaitu sebesar 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah memenuhi target yaitu tercapai 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target nasional sebesar 100%, Pemerintah Kota Salatiga sudah berhasil
memenuhi target nasional 100% tersedia pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan capaian kinerja ini adalah Konsistensi terhadap SOP
yang memudahkan dan membakukan pelayanan perizinan sudah diberlakukan di
setiap tahap pada masing-masing perizinan.
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Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan terpadu satu pintu adalah:


Mengoptimalkan

kualitas

pelayanan

misalnya

dengan

mengadakan

sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang arti pentingnya
perizinan.


Memberikan pelayanan secara lebih maksimal terutama dalam hal
keramahtamahan staf yang beradadi bagian pelayanan, sehingga pemohon
atau masyarakat merasa lebih nyaman dengan pelayanan yang diberikan.



Lebih mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas tanpa
pandang bulu, dan tidak membedakan pelayanan kepada keluarga atau
orang-orang terdekat, semua harus sama dilayani sesuai dengan prosedur
pelayanan yang sudah ada.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Terdapat efisiensi anggaran keuangan yaitu sebesar 28,89%. Hal ini
diperoleh

dari

hitungan

anggaran

yang

direncanakan

sebesar

Rp.

253.234.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 177.554.000,-. Dan kegiatan
yang direncanakan bisa berhasil 100%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaituProgram
Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

44. Sasaran 44:Meningkatnya Promosi Peluang Investasi
Pada sasaran 44 (empat puluh empat) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 103,66%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 44
(empat puluh empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
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Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
a Jumlah wisatawan dalam dan luar
negeri
b Jumlah Pelaku Usaha yang mengisi LKPM

100%

100%

100%

95.25%

100%

-

-

50%

50%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

98.054

329.346

152.046

130.896

-

-

79%

77,5%

123,14%
(160.089)
72,5%

100%

100%

100%

100%

67%

c

Terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Bidang Penanaman Modal
melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal

Realisasi
a Jumlah wisatawan dalam dan luar
negeri
b
c

Jumlah Pelaku Usaha yang mengisi LKPM
Terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Bidang Penanaman Modal
melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal

Capaian Kinerja
a Jumlah wisatawan dalam dan luar
negeri
b Jumlah Pelaku Usaha yang mengisi LKPM
c Terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan Bidang Penanaman Modal
melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal

103,66
98.054

329.346

152.046

137,42%

123,14%

-

-

158%

155%

120,83%

100%

100%

100%

100%

67%

a. Prosentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan Dalam Negeri dan Luar Negeri
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 123,14% sehingga

capaian

kinerjanya adalah 123,14% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, dan tahun 2013
merupakan realisasi kinerja tertinggi. Sedangkan capaian kinerja tahun 20122016 juga cenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi juga ada di tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target yaitu tercapai 123,14%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Penyebab Keberhasilan pencapaian sasaran ini yaitu terdapat peningkatan
jumlah hunian kamar hotel karena terdapat beberapa event besar dimana
Salatiga adalah sebagai tuan rumah, salah satunya adalah APEKSI.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan jumlah wisatawan
yang berkunjung di Salatiga untuk tahun-tahun mendatang adalah :
 Meningkatkan promosi potensi pariwisata dan produk-produkunggulan ciri
khas kota Salatiga, dan meningkatkan pemasaran potensi dan produk
pariwisata itu sendiri.
 Meningkatkanpolitical

will

dari

Pemerintah

Kota

Salatiga

untuk

mengembangkan fungsi Kota Salatiga sebagai kota tujuan wisata (meliputi
wisata kuliner, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata alam pegunungan,
agrowisata, wisata peninggalan sejarah/prasasti dan bangunan kuno) agar
menjadi magnet bagi para wisatawan.
6) Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaituProgram
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan.

b. Jumlah Pelaku Usaha yang mengisi LKPM
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016sebesar 60% dan terealisasi 72,5% sehingga capaian
kinerjanyaadalah 120,83% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
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Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung menurun setiap tahunnya,
realisasi kinerja tertinggi adalah tahun 2014.
Sedangkan cealisasi kinerja dari tahun 2014-2016 juga cenderung menurun
setiap tahunnya, capaian kinerja tertinggi adalah tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 60%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target yaitu tercapai 72,5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakansemakin tingginya kesadaran para
pelaku usaha yang mempunyai izin usaha penanaman modal untuk mengisi
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna lebih meningkatkan kesadaran
para pelaku usaha dalam mengisi LKPM adalah menerapkan sanksi administratif
seperti pencabutan ijin kegiatan atau fasilitas penanaman modalapabila
perusahaan tidak menyampaikan kewajiban menyampaikan LKPM.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi penggunaan
anggaran sebesar 15,42% (dari anggaran sebesar Rp. 11.585.000,terealisasi Rp. 9.799.100,-).
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaiankinerja ini yaitu Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
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c. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman
Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 67% sehingga capain
kinerjanya adalah 67% dengan kategori cukupberhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2013-2015 cenderung tetap 100%, akan tetapi realisasi
kinerja tahun ini hanya sebesar 67% (mengalami penurunan sebesar 33%).
Demikian juga dengan capaian kinerja tahun 2013-2015 juga cenderung tetap
100%, dan capaian kinerja tahun ini hanya sebesar 67% (mengalami penurunan
sebesar 33%). Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja terendah ada
pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 67% (dari 6 jenis perizinan hanya dapat terlayani 4
jenis perizinan saja).
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target nasional untuk indikator iniadalah 100%, tahun 2016 ini Pemerintah Kota
Salatiga belum bisa memenuhi target nasional tersebut karena capaiannya baru
67%.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab kegagalan pada capaian kinerja ini dikarenakan :
 Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan tergolong
rendah.
 Belum optimalnya pelayanan perijinan dengan metode 1 pintu.
 Belum optimalnya pelayanan perijinan dengan sistem aplikasi.
 Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perijinan baru tercapai 85%.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkanPelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang
Penanaman Modal adalah :


Meminimalkan biaya perizinan.
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Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara pofesional
berdasarkan SOP.



Meningkatkan penyediaan sarana prasarana DPMPTSP guna meningkatkan
pemahaman investasi kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat.



Mengadakansosialisasi

agar

masyarakat

lebih

memahami

tentang

pentingnya perizinan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja yang menunjang
Program yang mendukung indikator sasaran ini yaitu:
 Program Promosi dan Kerjasama Investasi.
 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

45. Sasaran 45 : Terjaminnya Keamanan Berusaha
Pada sasaran 45 (empat puluh lima) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

dengannilai

capaian

sasaran

sebesar

87,5%dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
sasaran 45 (empat puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut:

Indikator
Target
a Terimplementasikannya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
b Prosentase penyelesaiannya pengaduan
pelayanan perizinan
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Tahun Tahun Tahun
2012
2013
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%
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Realisasi
a Terimplementasikannya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
b Prosentase penyelesaiannya pengaduan
pelayanan perizinan
Capaian Kinerja
a Terimplementasikannya Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
b Prosentase penyelesaiannya pengaduan
pelayanan perizinan

-

-

50%

75%

75%

-

-

80%

84,62%

100%
87,5%

-

-

50%

75%

75%

-

-

80%

84,62%

100%

a. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75% sehingga
capaian kinerjanya adalah 75% dengan kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi Tahun 2016 ini
cenderung tetap, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 sudah
mengalami kenaikan sebesar 25%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

strategis

organisasiyang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 75%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 25%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Target nasional adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 75% hal ini berartiPemerintah Kota Salatiga belum
bisa memenuhi target nasional tersebut.
(4 perizinan yang dapat dilayani dengan menggunakan SPIPISE hanya dapat
terealisasi 3 perijinan saja).
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Belum optimalnya implementasi SPIPISE ini dikarenakan :
 Kurangnya pemahaman calon pemohon ijin tentang penggunaan SPIPISE.
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 Kurangnya

pengetahuan

mengoperasikan

personil

SPIPISE

BPPT

sehingga

dan

dibutuhkan

PM

tentang

personil

yang

cara
telah

mengikuti Diklat PTSP bidang penanaman modal baik tingkat pertama,
tingkat

lanjut maupun

tingkat

sektoral agar mereka

paham

untuk

mengoperasikan SPIPISE tersebut.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan implementasi
SPIPISE di tahun-tahun mendatang adalah :
 Meningkatkan SDM aparatur penanaman modal melalui pendidikan dan
pelatihan.
 Melengkapi dan memperkuat sarana dan prasarana teknologi informatika
pada DPMPTSP.
 Mengadakansosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang SPIPISE.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

b. Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesat 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat setiap tahunnya,
dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi. Sedangkan capaian
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

243

kinerja dari tahun 2014-2016 jugacenderung meningkat, capaian kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

strategis

organisasiyang terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 juga sudah berhasil tercapai 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan pengaduan yang masuk ke BPPT
PM, baik yang berhubungan langsung dengan perizinan atau pelayanan dapat
diselesaikan dengan baik, hal ini didorong oleh kesadaranpetugas untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna lebih meningkatkanProsentase
penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan di tahun-tahun mendatang
adalah :


Meningkatkan

komitmen

pimpinan

untuk

selalu

merespons semua

pengaduan dengan cepat sehingga membantu tersalurkannya laporan
pengaduan ke APIP terkait untuk segera dilakukan penelitian akan
kebenaran isi pengaduan. Disamping itu, komitmen pimpinan untuk selalu
memantau tindak lanjut suatu pengaduan juga diperlukan untuk membantu
cepatnya proses penyelesaian suatu pengaduan.


Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil agar lebih menguasai alur
proses pengelolaan pengaduan.



Meningkatkan sarana dan prasarana agar proses pengelolaan pengaduan
lebih canggih, yaitu dengan menggunakan aplikasi, terutama aplikasi yang
web-based, sehingga dapat dikerjakan tidak hanya di kantor dan hanya di
satu perangkat komputer saja, tapi bisa diakses dan di-update oleh semua
petugas di bidang pengaduan.



Dukungan anggaran dan dana yang memadai.



Menyediakan nomor hotline khusus pengaduan agar dapat memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan pengaduan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
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Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
didasarkan pada beban kerja.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi anggaran
sebesar 15,51% (dari anggaran Rp. 24.727.000,-.terserap Rp. 20.891.750,-).
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaituProgram
Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

46. Sasaran 46 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Pada sasaran 46 (empat puluh enam) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 70,44%
dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 46 (empat
puluh enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator
Target
a Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
b Rasio Kesempatan Kerja
terhadap Penduduk Usia
Produktif
c Prosentase lapangan pekerjaan
yang tersedia untuk pencari kerja
Realisasi
a Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
b Rasio Kesempatan Kerja
terhadap Penduduk Usia
Produktif
c Prosentase lapangan pekerjaan
yang tersedia untuk pencari kerja
Capaian Kinerja
a Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
b Rasio Kesempatan Kerja
terhadap Penduduk Usia
Produktif
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

75%

0,5%

0,55%

0,6%

0,7%

0,75%

68,89%

67,96%

65,27%

72%

94%

41,53%

42%

40,26%

44,52%

63%

0,42%

0,49%

0,54%

0,53%

0,25%

68,89%

67,96%

65,27%

72%

70,44%]
94%

83,06%

84%

80,52%

89,04%

84%
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c

Prosentase lapangan pekerjaan
yang tersedia untuk pencari kerja

84%

90%

90%

75%

33,33%

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 94% sehingga capaian
kinerjanya adalah 94% dengankategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2016. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 94%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 6%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak adaStandar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab keberhasilan sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
antara lain :
- Minat angkatan kerja di Salatiga untuk mengikuti pelatihan sebagai sarana
penunjang untuk mendapatkan pekerjaan cukup tinggi.
- Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pelatihan bagi pengangguran dan
korban PHK.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi
angkatan kerja di tahun-tahun mendatang adalah :
 Lebih meningkatkan akses informasi tenaga kerja
 Penyediaan pelatihan dan keterampilan yang lebih memadai
 Mempermudah akses masuk ke dunia kerja misalnya pelaku usaha kecil mikro
diberikan akses pinjaman rendah, perijinan gratis bagi pelaku usaha mikro,
dsb.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerjaini yaituProgram
Peningkatan Kesempatan Kerja.

b. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia Produktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 63% sehingga
capaian kinerjanya adalah 84% dengankategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2015. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 75% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 63%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 12%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:


Minat angkatan kerja di Salatiga untuk mengikuti pelatihan sebagai sarana
penunjang untuk mendapatkan pekerjaan cukup tinggi.



Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pelatihan bagi pengangguran
dan korban PHK.

Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkanKesempatan Kerja
terhadap Penduduk Usia Produktif di tahun-tahun mendatang adalah :
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan/seminar
serta penyediaan program-program untuk meningkatkan ketrampilan.
 Membantu dan mendorong usaha wiraswasta.
 Membuka akses informasi tentang lowongan kerja.
6) Analisisatas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu :
-

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

c. Prosentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencari kerja
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 0,75% dapat terealisasi sebesar 0,25% sehingga
capaian kinerjanya adalah 33,33% dengankategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
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Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 0,75% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 0,25%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 0,5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab prosentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencari
kerja pencapaiannya tergolong masih rendah antara lain:
a. Perusahaan-perusahaan baik itu PMA maupun PMDN tidak tumbuh seperti
harapan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan lowongan kerja dengan
pencari kerja.
b. Kurangnya kesadaran perusahaan atau pengguna tenaga kerja untuk
melaporkan/menginfornasikan tentang lowongan kerja maupun penempatan
(Wajib Lapor Tenaga Kerja).
c. Belum optimalnya sistem informasi bursa pasar kerja.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan lapangan kerja di
tahun-tahun mendatang adalah :
 Menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan tenaga kerja asing.
 Menggalakkan dan mendorong pengembangan sektor informal (usaha kecil
dan mikro).
 Mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para
pencari kerja melalui pasar kerja.
 Pembukaan

proyek- proyek

umum

oleh

pemerintah,

seperti

pembangunan jembatan, jalan raya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja
secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan
swasta.
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6) Analisisatas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu :


Program Peningkatan Kesempatan Kerja



Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

47. Sasaran 47 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
Pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 66,66%
dengan kategori cukup berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 47
(empat puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

Target
a Prosentase Pencari Kerja yang
Mengikuti Pelatihan

9%

10%

11%

12%

18%

Realisasi
a Prosentase Pencari Kerja yang
Mengikuti Pelatihan

5,58%

16,4%

7,37%

10,15%

12%

Capaian Kinerja
a Prosentase Pencari Kerja yang
Mengikuti Pelatihan

62%

164%

67%

84,58%

66,66%

Indikator

a. Prosentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 18% dan terealisasi sebesar 12% sehingga capaian
kinerjanya adalah 66,66% dengan kategori cukup berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2013. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 18% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 12%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 6%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab masih rendahnya capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah :


Sarana prasarana/peralatan yang menunjang kegiatan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja masih minim.



Sumber daya dibalai pelatihan masih sangat terbatas (belum memiliki
instruktur sendiri sesuai syarat)



Minimnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja.

Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan minat pencari kerja
untuk mengikuti pelatihan mendatang adalah meningkatkan kualitas SDM,
program serta sarana prasarana di balai latihan kerja.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
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7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaiam kinerjaini yaitu :
 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

48. Sasaran 48 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Pada sasaran 48 (empat puluh delapan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengannilai capaian sasaran sebesar 38,46%
dengan kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 48
(empat puluh delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase Pencari Kerja yang
Ditempatkan
Realisasi
a Prosentase Pencari Kerja yang
Ditempatkan
Capaian Kinerja
a Prosentase Pencari Kerja yang
Ditempatkan

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

40%

45%

50%

55%

65%

45%

40%

57,43%

54,16%

25%

112,5%

88,88%

114,86%

98,47%

38,46%

a. Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 65% dan terealisasi sebesar 25% sehingga capaian
kinerjanya adalah 38,46% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 65% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 25%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 40%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
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Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebabkegagalan Prosentase pencari kerja yang ditempatkan adalah:
 Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari
sisi pendidikan dan ketrampilan.
 UMK cenderung kecil sehingga tenaga kerja ke luar daerah.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkanProsentase Pencari
Kerja yang ditempatkan adalah :
 Mendorong

masyarakat

untuk meningkatkan

kualitas pendidikan

dan

menyesuaikan keahlian masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha melalui
pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain.
 Menggalakkan program pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja.
 Menaikkan UMK untuk meningkatkan tingkat kebutuhan dan lowongan kerja.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu :
 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

49. Sasaran 49: Terwujudnya Perlindungan Ketenagakerjaan
Pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

dengannilai

capaian

sasaran

sebesar

87,14%dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada
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sasaran 49 (empat puluh sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut:
Indikator
Target
a Prosentase Tenaga Kerja yang telah
menjadi Peserta Jamsostek
Realisasi
a Prosentase Tenaga Kerja yang telah
menjadi Peserta Jamsostek
Capaian Kinerja
a Prosentase Tenaga Kerja yang telah
menjadi Peserta Jamsostek

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

75%

75%

78%

70%

70%

70%

71%

93,33% 94,66%

94,38% 65,47%

121%

61%

93,52% 87,14%

a. Prosentase Tenaga Kerja yang telah menjadi Peserta Jamsostek
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 70% dan terealisasi sebesar 61% sehingga capaian
kinerjanya adalah 87,14% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 70% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 61%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 9%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakan :
 Semakin

optimalnya

penerapan

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan, ditandai dengan semakin banyaknya pekerja sektor informal
yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan perlindungan sosial.
 Semakin tingginya kesadaran Tenaga Kerja untuk mendaftarkan diri menjadi
peserta Jamsostek.
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Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan keikutsertaan
Jamsostek di tahun-tahun mendatang adalah mewajibkan kepada setiap
perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja untuk memperoleh
Jamsostek.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a. Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c. Keuangan
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai, bahkan untuk Tahun 2015 ini terdapat
efisiensi sebesar 23,21% yaitu dari Rp. 478.170.000,- terealisir sebesar
Rp.367.204.915,- atau 76,79%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaituProgram
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

50. Sasaran 50: Terwujudnya Fasilitasi Ketransmigrasian
Pada sasaran 50 (lima puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran berdasarkan
hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 0% dengan kategori
kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 50 (lima puluh)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Jumlah KK yang mengikuti
Transmigrasi
Realisasi
a Jumlah KK yang mengikuti
Transmigrasi
Capaian Kinerja
a Jumlah KK yang mengikuti
Transmigrasi
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

7 KK

7 KK

7 KK

5 KK

0 KK

70%

70%

70%

50%

0%
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a. Jumlah KK yang mengikuti Transmigrasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Targettahun 2016 sebesar 10 KK dapat terealisasi 0 KK sehingga capaian
kinerjanya adalah 0% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja 2015-2016 cenderung menurun dari 3 tahun sebelumnya,
realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2012-2014. Demikian juga dengan
capaian kinerja 2015-2016 cenderung menurun dari 3 tahun sebelumnya,
capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2012-2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% (50KK) sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan Tahun 2016adalah 47% (26KK). Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target sebesar 53% (24 KK).
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak adaStandar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebabkegagalan

pencapaian

sasaran

ini

yaitu

adanya

pembatalan

pemberangkatan transmigran karena lokasi yang dinyatakan tidak layak dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan minat masyarakat
mengikuti transmigrasi adalah terus mendorong minat masyarakat melalui
sosialisasi untuk membuka wawasan tentang keuntungan transmigrasi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumber daya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Tidak terdapat efisiensi karena target tidak tercapai.
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7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu :
a. Program Pengembangan Wilayah Trasmigrasi
b. Program Transmigrasi Regional

51. Sasaran 51:Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah
Pada sasaran 51 (lima puluh satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 103,62%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 51
(lima puluh satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Jumlah Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi Daerah
b Prosentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
c Prosentase BUMD kategori sehat
Realisasi
a Jumlah Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi Daerah
b Prosentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
c Prosentase BUMD kategori sehat
Capaian Kinerja
a Jumlah Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi Daerah
b Prosentase Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
c Prosentase BUMD kategori sehat

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%
114,5%
120,36%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

123,16%

120,95%

144,4%

123,16%

120,9%

144,4%

111,15%

114,5%

75%

75%

75%

75%

75%

123,16%

120,9%

144,4%

123,16%

120,9%

144,4%

111,15%

114,5%

75%

75%

75%

75%

78,94%

115,15%

115,15%

95%
117,43%

103,62
117,43%

a. Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Targettahun 2016 sebesar 100% dapat terealisasi 117,43% sehingga capaian
kinerjanya adalah 117,43% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
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tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 117,43%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakan semakin meningkatnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Alternatif solusi yang sudah dan dapat dilaksanakan guna meningkatkanjumlah
penerimaan pajakadalah :
 Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat pajak
 Memberikan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak serta alokasi
penggunaan uang pajak
 Mensosialisasikan dan menerapkan sanksi perpajakan
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia
Tercapainya indikator ini didukung oleh SDM yang berperan dalam kegiatan
ini sejumlah 38 orang dan sistem selalu ditingkatkan untuk memperbaiki
kekurangan dan diadakan evaluasi secara berkala agar dapat ditemukan
formula yang tepat, sehingga personil yang ada dapat digunakan lebih
efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

258

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% danterealisasi sebesar 114,5% sehingga
capaian kinerjanya adalah 114,5% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016sudah mencapai 114,5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakan semakin meningkatnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Alternatif solusi yang sudah dan dapat dilaksanakan guna meningkatkanjumlah
penerimaan pajakadalah :
 Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat pajak
 Memberikan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak serta alokasi
penggunaan uang pajak
 Mensosialisasikan dan menerapkan sanksi perpajakan
6) Analisisatas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia
Tercapainya indikator ini didukung oleh SDM yang berperan dalam kegiatan
ini sejumlah 38 orang dan sistem selalu ditingkatkan untuk memperbaiki
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kekurangan dan diadakan evaluasi secara berkala agar dapat ditemukan
formula yang tepat, sehingga personil yang ada dapat digunakan lebih
efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Prosentase BUMD Kategori Sehat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 95% danterealisasi sebesar 75% sehingga capaian
kinerjanya adalah 78,94% dengan kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung tetap. Sedangkan capaian
kinerja dari tahun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 95% (4 BUMD) sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan Tahun 2016adalah 78,94% (3 BUMD). Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target sebesar 16,06%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan/Kegagalan
Capaian kinerja ini belum dapat tercapai 100% karena 1 BUMD masih dalam
proses audit yaitu PDAU.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan Kinerja PDAU agar
dapat tergolong sebagai BUMD sehat adalah:
 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola PDAU.
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 Meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha di PDAU.
 Meningkatkan partisipasi Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
dalam pengembangan PDAU.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia
Tercapainya indikator ini didukung oleh SDM yang berperan dalam kegiatan
ini sejumlah 38 orang dan sistem selalu ditingkatkan untuk memperbaiki
kekurangan dan diadakan evaluasi secara berkala agar dapat ditemukan
formula yang tepat, sehingga personil yang ada dapat digunakan lebih
efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaituProgram
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

52. Sasaran 52 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Pada sasaran 52 (lima puluh dua) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 93,87%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 52
(lima puluh enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase peningkatan
penerimaan PAD
b Prosentase peningkatan
Penerimaan PBB
c Laju PDRB per sektor usaha
atas harga berlaku
d Laju PDRB per sektor atas
harga konstan th 2000
e Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga berlaku
f Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga konstan th 2000
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

7,6%

7,6%

10%

10%

-

4,48%

4,48%

5%

6%

-

5,53%

5,53%

8%

8%

-

2,7%

2,7%

3%

3%
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Realisasi
a Prosentase peningkatan
penerimaan PAD
b Prosentase peningkatan
Penerimaan PBB
c Laju PDRB per sektor usaha
atas harga berlaku
d Laju PDRB per sektor atas
harga konstan th 2000
e Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga berlaku
f Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga konstan th 2000
Capaian Kinerja
a Prosentase peningkatan
penerimaan PAD
b Prosentase peningkatan
Penerimaan PBB
c Laju PDRB per sektor usaha
atas harga berlaku
d Laju PDRB per sektor atas
harga konstan th 2000
e Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga berlaku
f Laju PDRB Perkapita penduduk
atas harga konstan th 2000

123,16%

120,95%

144,4%

111,15%

123,16%

120,9%

144,4%

111,15%

105,17%

-

10,17%

3,64%

10,42%

4,27%

-

5,94%

7,05%

5,23%

5,14%

-

1,18%

2,81%

8,83%

8,14%

-

4,36%

6,2%

3,72%

3,71%

123,16%

120,9%

144,4%

123,16%

120,9%

144,4%

115,15%

105,17%

-

133,81%

47,89%

104,2%

42,7%

-

132,58

157,36%

104,6%

85,66%

-

21,34%

50,81%

110,37%

101,75%

-

161,48%

229,62%

124%

123,66%

115,15%

104,33%

93,87%
104,33%

a. Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 104,33%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 104,33% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 juga cenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 104%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakan meningkatnyapendapatan pajak
daerah.
Karena sumber PAD terbesar adalah dari sector penerimaan pajak, maka
alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan PAD di tahuntahun mendatang adalah :
 Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat pajak.
 Memberikan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak serta alokasi
penggunaan uang pajak.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pancapaian kinerja ini yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dant erealisasi sebesar 105,17%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 105,17% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 105,17%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja inidikarenakan Kegiatan pengelolaan PBB sudah
mulai dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan sehingga secara otomatis
tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
juga semakin meningkat.
Alternatif solusi yang sudah dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan PBB
di tahun-tahun mendatang adalah :
 Mempermudah pelayanan pembayaran PBB melalui sitem „host to host‟
dimana wajib pajak bisa dengan langsung membayar kewajibannya ke bank
yang bekerja sama dengan Pemkot dan tidak perlu ke DPPKAD seperti
sebelumnya.
 Menyelenggarakan pekan keteladanan PBB dan memberikan doorprice bagi
wajib pajak.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain:
a) Sumber Daya Manusia
Sumberdaya personil sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada
Analisis Beban Kerja (ABK).
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Keuangan
Anggaranyang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
dianggap sudah mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

264

c. Laju PDRB per sektor usaha atas harga berlaku
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 10%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 4,27% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2015. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2013-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 10% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016adalah 4,27%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
target sebesar 5,73%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan/Kegagalan
Beberapa penyebab kegagalan pencapaian sasaran pada indikator ini antara
lain:
- Sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh para
pelaku ekonomi.
- Kurangnya daya saing serta promosi-promosi per sektor usaha.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan laju PDRB di
tahun-tahun mendatang adalah dengan meningkatkan potensi, daya saing serta
promosi produk-produk unggulan per sektor usaha.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain :
a. SDM
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
b. Sarana dan Prasarana
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Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah cukup
efisien dan memadai
c. Anggaran
Anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dianggap sudah
mencukupi/memadai
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu :
 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

d. Laju PDRB per sektor atas harga konstan th 2000
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar100% dan terealisasi sebesar 6%, sehingga capaian
kinerjanya adalah5,14% dengan kategori Sangat Berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 6% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016 adalah 5,14%. Dengan demikian masih terdapat
kekurangan target sebesar 0,86%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:
- Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan
rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.
- Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para
pelaku ekonomi.
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- Adanya

peningkatan

daya

saing

serta

promosi-promosi

yang

telah

dilaksanakan.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan laju PDRB di
tahun-tahun mendatang adalah dengan meningkatkan potensi, daya saing serta
promosi produk-produk unggulan per sektor usaha.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain :
a. SDM
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah cukup
efisien dan memadai
c. Anggaran
Anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dianggap sudah
mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu :
 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 ProgramPerencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 Program Pengembangan Industri terkait dan IndustriPenunjang Industri Kecil
dan Menengah

e. Laju PDRB Perkapita penduduk atas harga berlaku
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 8%, sehingga capaian
kinerjanya adalah 8,14% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2015. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2015.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasiyang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 8% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016sudah mencapai 8,14%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran pada indikator ini antara
lain :
-

Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan
rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.

-

Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para
pelaku ekonomi.

-

Adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi yang telah
dilaksanakan.

Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan laju PDRB di
tahun-tahun mendatang adalah dengan meningkatkan potensi, daya saing serta
promosi produk-produk unggulan per sektor usaha.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain :
a. SDM
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah cukup
efisien dan memadai
c. Anggaran
Anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dianggap sudah
mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu:
 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
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 ProgramPeningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 Program Pengembangan Industri terkait dan IndustriPenunjang Industri Kecil
dan Menengah

f.

Laju PDRB Perkapita penduduk atas harga konstan th 2000
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar100% dan terealisasi sebesar 3%, sehingga capaian
kinerjanya adalah 3,71% dengan kategori Sangat Berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, realisasi kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2014. Demikian juga dengan capaian kinerja dari
tahun 2012-2016 jugacenderung fluktuatif, capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang
terdapat dalam rencana strategis (renstra)
Target akhir RPJMD adalah sebesar 3% sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2016sudah mencapai 3,71%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran pada indikator ini antara
lain :
- Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan
rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.
- Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para
pelaku ekonomi.
- Adanya

peningkatan

daya

saing

serta

promosi-promosi

yang

telah

dilaksanakan.
Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan laju PDRB di
tahun-tahun mendatang adalah dengan meningkatkan potensi, daya saing serta
promosi produk-produk unggulan per sektor usaha.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
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Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara
lain :
a. SDM
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah cukup
efisien dan memadai
c. Anggaran
Anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut dianggap sudah
mencukupi/memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu:
 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 Program Pengembangan Industri terkait dan IndustriPenunjang Industri Kecil
dan Menengah.
53. Sasaran

53:

Terwujudnya

Pengelolaan

Pasar

Tradisional

yang

Representatif
Pada

sasaran 53 (lima puluh tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran

berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
94% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 53 (lima puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut :

Indikator
Target
a Prosentase Pasar Tradisional
yang Representatif
Realisasi
a Prosentase Pasar Tradisional
yang Representatif
Capaian Kinerja
a Prosentase Pasar Tradisional
yang Representatif
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

45%

48%

50%

50%

-

40%

53%

53%

47%

-

88,8%

110,4%

106%

94%
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a. Prosentase Pasar Tradisional yang Representatif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 47% sehingga
capaian kinerjanya adalah 94% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap
tahunya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 fluktuatif, capian
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 94%. Dengan demikian masih
terdapat kekeurangan target sebesar 6%.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak adaStandar Nasional
5) AnalisisPenyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
 Keberhasilan

capaian

kinerja

ini

di

karenakan

peningkatan

pengelolaan pasar dan pembinaan taerhadap pedagang.
 Solusi yang akan dicapai yaitu lebih meningkatkan perbaikan
terhadap kualitas pasar tradisional dan para pedagang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mancapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumber
daya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarn masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai

dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasl dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
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7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
54. Sasaran 54 :Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaanpasar
tradisional
Pada

sasaran 54 (lima puluh empat) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran

berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
107% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 54 (lima puluh empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase Pedagang dan PKL
yang Menaati Peraturan
Realisasi
a Prosentase Pedagang dan PKL
yang Menaati Peraturan
Capaian Kinerja
a Prosentase Pedagang dan PKL
yang Menaati Peraturan

Tahun
2012
-

-

-

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

90%

90%

92%

60,5%

100%

100%

101,6%

65%

111%

111%

110,5%

107%

a. Prosentase pedagang dan PKL yang menaati peraturan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 60,5% dan terealisasi sebesar 65%
sehingga capaian kinerja adalah 107% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung meningkat setiap
tahunya, dan tahun 2016 merupakan relisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2013 dan 2014.
3) Membandingkanrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 107%. Dengan demikian sudah
melebihi target sebesar 7%.
4) Membandingkandengan standar nasional
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Tidak ada Standar Nasional
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian ini di karenakan para PKL dan pedagang asongan
yang sudah memahami peraturan larangan berjualan di dareah yang
telah ditetapkan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mancapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumber
daya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarn masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai

dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasl dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
55. Sasaran 55 :

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Proses

Pembangunan Daerah Melalui Berbagai Forum
Pada Pada sasaran 55 (lima puluh lima) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
102,96% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 55 (lima puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
Musrenbang
b Tersedianya Dokumen
Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan
dengan Perda
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

90%

90%

90%

90%

90%

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen
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c

Prosentase usulan SKPD
dalam Musrenbang yang
diakomodir
Realisasi
a Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
Musrenbang
b Tersedianya Dokumen
Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan
dengan Perda
c Prosentase usulan SKPD
dalam Musrenbang yang
diakomodir
Capaian Kinerja
a Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
Musrenbang
b Tersedianya Dokumen
Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan
dengan Perda
c Prosentase usulan SKPD
dalam Musrenbang yang
diakomodir

-

-

80%

88%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen

2
dokumen

-

-

91%

91%

98%

100%

100%

100%

100%

102,96%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

113,75%

103,4%

108,89%

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 90% danterealisasi sebesar 90% nilai
capaian indikator kinerja sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkanantara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung sama setiap tahunnya,
dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung stabil
setiap tahun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 90%. Dengan demikian masih terdapat
kekurangan target sebesar 10%.
4) Membandingkandengan standar nasional
Tidak ada StandarNasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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 Keberhasilan

capaian

kinerja

ini

dikarenakan

tingkat

partisi

masyarakat dalam musrenbang sangat tinggi.
 Pada indikator sasaran ini sebenarnya masih terdapat kelemahan
pada aspek target dimana Dinas belum berani menargetkan 100%
untuk indikator ini dikarenakan tingkat partisi masyarakat yang
kurang

sehingga

meningkatkan

solusi

sosialisasi

yang
dan

akan

dicapai

meningkatakan

adalah

lebih

peran

serta

masyarakat untuk hadir dalam musrenbang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain :
a) SDM
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarn masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai

dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasl dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Prorgam dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
ini yaitu:
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RPJPD) yang telah
ditetapkan dengan Perda
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target Tahun 2016 sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 20
dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
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Realisasi kinerja tahun 2012 – 2016 cenderung sama setiap tahunya,
dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung stagnan
di stiap tahunya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian target
kinerja sudah tercapai 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan
anggaran

baik

APBD

Kota

ataupun

APBD

adanya dukungan
Provinsi

dengan

mengoptimalkan sumber daya manusia.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain :
a. SDM
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan
efisien
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan prasarana sudah cukup memadai
c. Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini

yaitu

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Prosentase usulan SKPD dalam Musrenbang yang diakomodir
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
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Target tahun 2016 sebesar 90% dapatterealisasi sebesar 98% sehingga
capaian kinerjanya adalah 108,89% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016cenderung meningkat setiap tahunya,
dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 108,89%. Dengan demikian realisasi
kinerja ini sudah melebihi target 8,89%.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada StandarNasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan meningkatnya usulan dari
SKPD yang terakomodir dan antusias masyarakat dalam mengikuti
musrenbang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain :
a. SDM
SDM yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga
kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai
c. Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program ynag menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
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56. Sasaran 56 : Terwujudnya

pelestarian

dan

pengembangan

budaya

lokal dalam kegiatan masyarakat.
Pada sasaran 56 (lima puluh enam) terdapat 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
186% dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai
dengan 2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:

Indikator
Target
a Jumlah Kelompok
Seni dan Budaya yang
dibina
Realisasi
a Jumlah Kelompok
Seni dan Budaya yang
dibina
Capaian Kinerja
a Jumlah Kelompok
Seni dan Budaya yang
dibina

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

110
kelompok

110
kelompok

110
kelompok

113
kelompok

110
kelompok

110
kelompok

110
kelompok

113
kelompok

119
kelompok

205
kelompok

100%

100%

102,7%

105,3%

186%

a. Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 110 kelompok dan terealisasi sebesar 205
kelompok sehingga capaian kinerjanya adalah 186% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja

tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap

tahunya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkanrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Realisasi kinerja sampai sampai dengan tahun 2016 sebesar 186% dari
target RPJMD dapat tercapai.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak terdapat standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
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Keberhasilan kegiatan ini disebabkan Dewan Kesenian

selalu ikut

berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat,nilai
sosial dan budaya secara optimal.
Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap
Kelompok Seni dan Budaya sehingga dapat direalisasikan sesuai target
bahkan melebihi dikarenakan bertambahnya jumlah kelompok seni dan
budaya di Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarnya masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan sevara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup sesuai dengan
kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupiu.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya,

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya,

Program

Pengembangan Kerjasama dan Pengelolaan Kekayaan Budaya.

57. Sasaran 57: Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme,
kepahlawanan dan terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan sosial
Pada sasaran 57 (lima puluh tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 57 (lima puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:

Indikator
Target
a Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

2

4

6
kelompok

2
kelompok

2
kelompok
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Realisasi
a Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

2 unit

4 unit

2 unit

2 unit

kelompok

pemberdayaan masyarakat (LPM)
Capaian Kinerja
a Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

2

100%

100%

33.33%

100%

100%

pemberdayaan masyarakat (LPM)

a. Rata-rata

jumlah

kelompok

binaan

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 2 kelompok dan terealisasi sebesar 2
kelompok sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberap tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun2012 – 2016 cenderung stabil setiap tahunya, dan
tahun 2016 merupakan relisasi kinerja tertinggi. Sedangkan capaian
kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif, capaian kinerja
terendah adalah tahun 2014.
3) membandingkanrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian relisasi
kinerja ini sudah sesuai target yang ditentukan.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan
Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh
beberapa faktor antara lain Antusiasme warga masyarakat dalam
berpartisipasi membangun lingkungan mereka, dan melalui pembinaan
dan untuk kegiatan lomba pemberdayaan masyarakat oleh LPMK seKota Salatiga.
Solusi yang akan dilakukan adalah lebih meningkatkan pembinaan
terhadap masyarakat dan meningkatakn peran serta masyarakat dalam
organisasi kemasyarakatan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
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a) Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarnya masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan nsecara lancar dab efisien.
b) Sarana dan Prsarana
Ketersediaan sarana prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan atapun kegagalan
pencapain kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu:
 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat/ Bapermasper,KB
dan KP
 ProgramPeningkatan Keberdayaan Masyarakat (Kecamatan)

58. Sasaran 58 : Terjaganya benda cagar budaya
Pada sasaran 58 (lima puluh delapan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012 sampai
dengan 2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut:
Indikator
Target
a Jumlah Benda Cagar Budaya yang
dilindungi
Realisasi
a Jumlah Benda Cagar Budaya yang
dilindungi
Capaian Kinerja
a Jumlah Benda Cagar Budaya yang
dilindungi

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

143
unit

143
unit

143
unit

143
unit

-

143
unit

139
unit

143
unit

143
unit

-

100%

97,2%

100%

100%

a. Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilindungi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 143 unit dan terealisasi sebesar 143 unit
sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan katagori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
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Realisasi kinerja tahun 2012 -

2016 cenderung meningkat setiap

tahunnya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kinerja terendah adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian pada akhir RPJMD
realisasi kinerja ini sudah tercapai.
4) Membandingkandengan standar nasional
Tidak adaStandar Nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan karena adanya anggaran
yang memadai sehingga bisa direalisasikan sesuai target kegiatan dan
Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan karena meningkatkan
pelestarian terhadap cagar budaya yang ada
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam

Rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang di ada masih belum memadai, akan
tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan ini dapat
berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
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59. Sasaran 59 : Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga
Pada sasaran 59 (lima puluh sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
Prosentase Produk UMKM yang dipromosikan berdasarkan hasil pengukuran
kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori sangat
berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 59 (lima puluh
sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase Produk UMKM
yang dipromosikan

Realisasi
a Prosentase Produk UMKM
yang dipromosikan

Capaian Kinerja
a Prosentase Produk UMKM

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

12
produk

12
produk

12
produk

14
produk

28.3%

12
produk

12
produk

12
produk

14
produk

37
produk

100%

100%

100%

100%

100%

yang dipromosikan

a. Prosentase Produk UMKM yang dipromosikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 28,3% (37 dari 77 produk UMKM yang
dipromosikan) dan terealisasi 37 produk sehingga capaian kinerjanya
adalah 100% dengan katagori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap
tahunya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung stabil,
capain kinerja selalu sama di setiap tahunya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian di capain
sasaran kinerja ini sudah memenuhi target.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional
5) Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan sarana prasarana yang
memadai serta kerjasama dengan melibatkan UMKM binaan yang telah
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diberi

pelatihan

dan

bantuan

peralatan,

serta

anggaran

untuk

melaksanakan promosi produk/pameran di luar kota Salatiga.
Solusi yang akan dilakukan adalah lebih meningkatkan promosi
produk/pameran UMKM Kota Salatiga agar lebih meningkat produk yang
di promosikan
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya
yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia yang digunakan sebenarnya masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapain kinerja ini yaitu
Program Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah dan Pengembangan Pasar dan distribusi barang/
produk.
60. Sasaran 60 : Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan
legislatif
Pada sasaran 60 (enam puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalahsebesar 167% dengan kategori
sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 60 (enam
puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator
Target
a Jumlah Peraturan Daerah
yang ditetapkan
Realisasi
a Jumlah Peraturan Daerah
yang ditetapkan
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

100%

100%

60%

60%

-

67%

100%

30%

60%
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Capaian Kinerja
a Jumlah Peraturan Daerah
yang ditetapkan

-

67%

100%

50%

100%

a. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 60% (4 perda), dan terealisasi sebesar 60%
sehingga angka capaian kinerja dari indikator ini adalah 100% dengan
kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap
tahunya, dan tahun 2014 adalah merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012- 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kienrja tertinggi adalah tahun 2014 dan 2016.
3) Mebandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian realisasi kinerja
pada sasaran ini sudah tercapai.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capain kinerja ini dikarenakan koordinasi dan dukungan
sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan secara optimal.
Solusi yang akan dicapai adalah lebih meningkatkan dukungan dan
peningkatan sumber daya maupun stakeholder yang terkait dengan
proses inplementasi kebijakan daerah.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya
yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia ynag digunakan sebenarnya masih sangat
terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga
kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
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b) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai

denagn

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapain kinerja
Programyang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.
61. Sasaran 61 : Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota Salatiga dengan
Instansi Fertikal
Pada sasaran 61 (enam puluh satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran yang
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran
sebesar 147% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:

Indikator
Target
a Jumlah kerja sama yang
terealisasi
b Jumlah bidang kerjasama antar
daerah yang terselenggara
c Frekuensi peretemuan
Forkompinda
Realisasi
a Jumlah kerja sama yang
terealisasi
b Jumlah bidang kerjasama antar
daerah yang terselenggara
c Frekuensi peretemuan
Forkompinda
Capaian Kinerja
a Jumlah kerja sama yang
terealisasi
b Jumlah bidang kerjasama antar
daerah yang terselenggara
c Frekuensi peretemuan
Forkompinda
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

6 Mou

6 Mou

6 Mou

6 Mou

7 Mou

6
bidang

6
bidang

6
bidang

6
bidang

6
bidang
30 kali

7 Mou

6 Mou

7 Mou

6 Mou

6
Bidang

6
Bidang

6
Bidang

6
Bidang

19
Mou
6
bidang
21 kali

116,7
%
100%

100%
100%

116,7
%
100%

100%

147%
271%

100%

100%
70%
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a. Jumlah kerja sama yang terealisasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 7 Mou dan terealisasi 19 Mou.Sehingga
capaian kinerjanyaq adalah 271% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap
tahunya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung
fluktuatif,capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 271%. Dengan demikian sudah melebihi
target yang ditentukan.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak adaStandar Nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Pada indikator sasaran ini
sebenarnya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kerjasama
antara lain:
 Belum ada aplikasi pedoman kerjasama daerah dan peraturan
pelaksanaannya khususnya kerjasama pihak ketiga.
 Lemahnya sumber data dan informasi dikarenakan mutasi jabatan
struktural sehingga arsip terkait kajian permasalahan belum optimal.
 Kurangnya mekanisme kerjasama pihak ketiga bagi para pihak
khususnya pengenalan jenis kontrak/pola kerjasama yang efektif dan
efisien.
6) Analisis atas efisiensi penggunaaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasran strategis terdapat efisiensi sumberdaya
yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sebenarnya masih sangat terbatas akan tetapi
dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan ini dapat
berjalan secara lancar dan efisien.
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b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

b. Jumlah bidang kerjasama antar daerah yang terselenggara
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 6 bidang dan terealisasi sebesar 6 bidang
sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 adalah cenderung sama stiap
tahunya yaitu 6 bidang.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung sama,
capaian kinerja sama di setiap tahunya yaitu 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian capaian
kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan target pada RPJMD.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja secara alternatif solusi yang dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan sosialisasi kerjasama
dengan pihak ketiga sehingga kerjasama bisa terselenggara secara
maksimal.
Adapaun kendala dalam pencapaian kinerja ini adalah:
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 Pemkot Salatiga masih belum cukup mempertimbangkan kerjasama
antar daerah sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan
pembangunan.
 Terbatasnya pendanaan dalam pelaksanaan kerjasama antar
daerah.
 Kegiatan

Forum

Sekda

Se-Indonesia

(Forsedasi)

yang

pendanaannya juga masuk dalam kegiatan ini merupakan lembaga
yang belum mempunyai jadwal teratur sebagaimana APEKSI
sehingga anggaran yang direncanakan belum terserap maksimal
6) Analisis atas efisiensi terhadap sumberdayaDalam rangka mencapai
sasran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja sehingga kegiatandapat berjalan lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja yaitu Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

c. Frekuensi Pertemuan Forkompinda
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 adalah 30 kali dan terealisasi 21 kali sehingga
capaian kinerjanya adalah 70% dalam kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2016 adalah 21 kali dan realisasi ini tidak ada di
tahun-tahun sebelumnya.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2016 adalah 70%,capain ini tidak ada
ditahun-tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
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Target RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja tahun
2016 adalah 70%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan target
sebesar 30%.
4) Membandingkanrealisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada Standar Nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan banyaknya pertemuan
forkompinda di karenakan tahun 2016 merupakan masa pergantian
Walikota Salatiga yang digantikan oleh Pj Walikota.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diatas adalah
tingkat pertemuan Forkompinda yang tidak dapat terjadwal secara tepat
Sebagai solusi merencanakan kebutuhan pertemuan Forkompinda
secara tepat dan sesuai kebutuhan
6) Analisis atas efisiensi terhadap sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasran strategis terdapat efisiensi sumberdaya
yaitu:
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja sehingga kegiatandapat berjalan lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

62. Sasaran 62: Meningkatnya Kualitas Hubungan Antar Umat Beragama,
Suku dan Etnis
Pada sasaran 62 (enam puluh dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
25% dengan kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

290

pada sasaran 62 (enam puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

11 kali

11 kali

12 kali

12 kali

-

11 kali

11 kali

11 kali

3 kali

-

100%

100%

91.6%

25%

Target
a Frekuensi pertemuan
FKUB
Realisasi
a Frekuensi pertemuan
FKUB
Capaian Kinerja
a Frekuensi pertemuan
FKUB

a. Frekuensi pertemuan FKUB
1) Membandingkan Target dan Realisasi tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 12 kali dan terealisasi 3 kali. sehingga
capain kinerjanya adalah 25% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi Kinerja pada tahun 2012 - 2016 cenderung sama di setiap
tahunya, dan tahun 2016 merupakan realisasi kinerja terendah.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung sama,
capaian kinerja terendah adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 25%, dengan demikian masih
terdapat kekeurangan terget sebesar 75%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada StandarNasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalanatau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan kurangnya pertemuan FKUB
yang dilakukan serta perencanaan yang tidak tepat
Solusi

yang

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan

koordinasi

pertemuan dengan FKUB secara maksimal
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis

terdapat efisiensi sumber

daya yaitu:
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a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian

kinerja

ini

yaituProgram Pengembangan Wawasan Pembangunan.

63. Sasaran
harmonis

63:

Meningkatnya

dalam

rangka

Kualitas
saling

Kehidupan

Beragama

menghormati

secara

dengansemangat

kekeluargaan
Pada sasaran 63 (enam puluh tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
50% dengan kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 63 (enam puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator
Target
a Frekuensi Sosialisasi wawasan
Kebangsaan yang Terlaksana
Realisasi
a Frekuensi Sosialisasi wawasan
Kebangsaan yang Terlaksana
Capaian Kinerja
a Frekuensi Sosialisasi wawasan
Kebangsaan yang Terlaksana

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

-

100%

100%

100%

50%

a. Frekuensi Sosialisasi wawasan Kebangsaan yang Terlaksana
1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 2 kali dan terealisasi sebesar 1 kali.
Sehingga capain Kinerjanya adalah 50% atau dalam kategori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir
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Realisasi Kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat, namun tahun
2016 merupakan realisasi kinerja terendah.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif,
capaian kinerja terendah adalah pada tahun 2016
3) Membandingkan realisasikinerja sampai tahun ini dengan tareget jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 50 kali. Dengan demikian masih
terdapat kekeurangan target 50 %.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Kegagalan

capaian

kinerja

ini

dikarenakan

sosialisasi

wawasan

kebangsaan yang rencananya dilaksanakan 2 kali dan terealisasi 1 kali
karena bersamaan dengan masa pemilukada.
Solusi

yang

akan

datang

yaitu

lebih

meningkatkan

wawasan

perencanaan awal sehingga sosialisasi wawasan ini bisa terlaksana
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengembangan Wawasan Pembangunan.
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64. Sasaran 64: Terciptanya stabilitas hubungan antar politik dan organisasi
masyarakat
Pada sasaran 64 (enam puluh empat) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 22% dengan kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 64 (enam puluh empat) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :
Indikator

Tahun
2012

Target
a Jumlah Ormas, LSM, Yayasan
yang terbina
b Meningkatnya jumlah ormas
yang terfasilitasi kegiatanya
Realisasi
a Jumlah Ormas, LSM, Yayasan
yang terbina
b Meningkatnya jumlah ormas
yang terfasilitasi kegiatanya
Capaian Kinerja
a Jumlah Ormas, LSM, Yayasan
yang terbina
b Meningkatnya jumlah ormas
yang terfasilitasi kegiatanya

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

50
lembaga

75
lembaga

100
lembaga

30

30

100

52
lembaga
52
lembaga

42
lembaga

32
lembaga

52
lembaga

20

24

100%

84%

42%

130%

15%

66,7%

80%

100%

29%

10
lembaga
15
lembaga
22%

a. Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang terbina
1) Membandingkan Target dan Realisasi Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 52 lembaga dan

terealisasi 10 lembaga.

Sehingga capain Kinerjanya adalah 15% dengan kategori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi Kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat dan tahun
2015 merupakan realisai kinerja tertinggi
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012 – 2016 cederung fluktuatif,
capaian kinerja tertinggi adalah tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 15%. Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target 85%.
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4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan tidak banyaknya lembaga
yang bisa terbina dan di perubahan diganti dengan indikator baru
sehingga target tidak bisa tercapai dengan maksimal.
Solusi yang akan dilakuka dengan lebih meningkatkan pembinaan
terhadap Ormas, LSM dan yayasan sehingga pencapaian kinerja yang
akan datang bisa berjalan secara optimal
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja yaituProgram
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
b. Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya
1) Membandingkan Target dan Realisasi Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 52 lembaga dan terealisasi15 lembaga
sehingga capaian kinerja ini 29% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012 - 2016 cenderung meningkat setiap tahunya
dan tahun 2015 merupakan capaian kinerja tertinggi. Sedangkan
Capaian kinerja tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatig, capaian kinerja
tertinggi adalah pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan
target jangka menengah
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Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 yaitu 15 lembaga bila
dibandingkan dengan target RPJMD 52 lembaga indikator ini kurang
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Kegagalan capaian kinerja ini disebabkan kurangnya jumlah ormas yang
bisa terbantu kegiatanya dan tidak bisa terakomodir secara maksimal
sehingga hanya beberapa ormas yang bisa terbantu kegiatanya
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang digunakan sudah cukup memadai dalam mencapai target
kinerja.
b) Sarana dan Prasarana
ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap
sudah mencukupi.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

65. Sasaran 65: Terwujudnya aparatur yang kompeten profesional
Pada sasaran 65 (enam puluh lima) terdiri dari 4 (empat) indikator
sasaranberdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian
sasaran sebesar 102,59% dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya
nilai capaian indikator pada sasaran 65 (enam puluh lima) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase PNS yang
berpendidikan S-1
b Prosentase PNS yang
berpendidikan S-2
c Prosentase pegawai yang
sesuai dengan kompetensi.
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun 2016

-

50,07%

50%

53%

53%

-

8,08%

7,5%

9%

10%

-

80%

80%

80%

80%
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d Prosentase Pejabat
Struktural yang sesuai
dengan kualifikasi jabatan
Realisasi
a Prosentase PNS yang
berpendidikan S-1
b Prosentase PNS yang
berpendidikan S-2
c Prosentase pegawai yang
sesuai dengan kompetensi.
d Prosentase Pejabat
Struktural yang sesuai
dengan kualifikasi jabatan
Capaian Kinerja
a Prosentase PNS yang
berpendidikan S-1
b Prosentase PNS yang
berpendidikan S-2
c Prosentase pegawai yang
sesuai dengan kompetensi.
d Prosentase Pejabat
Struktural yang sesuai
dengan kualifikasi jabatan

-

80%

80%

80%

85%

-

48,93%

51,36%

52,89%

52,96%

-

7,55%

8,33%

8,9%

9,87%

-

98%

90%

95%

80%

-

95%

90%

95%

94,74%

102,59%
99,92%

-

97,47%

102,72%

99,79%

-

93,44%

111%

98,89%

99%

-

122,5%

112,5%

118,75%

100%

-

118,75%

112,5%

118,75%

111,46%

a. Prosentase PNS yang berpendidikan S1
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Prosentase PNS yang berpendidikan S1 ditargetkan 53% terelialisasi
52,96%. Capaian Prosentasenya sebesar 99,92% masuk kategori
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Membandingkan realisasi kinerja 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya
selalu mengalami peningkatan rata-rata mengalami kenaikan 1% dari
yang ditargetkan
3) Membandingkanrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Realisasi kinerja sampai tahun 2016 ini sebesar 52,96% dibandingkan
dengan RPJMD sebesar 53% indikator ini sudah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan tersebut ditunjang karena Kompetensi SDM jauh lebih
baik, dan Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

297

dan memberi solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul
karena adanya perubahan lingkungan strategis.
Kegagalan dikarenakan ada sebagian Pegawai tidak menepati batas
waktu tugas belajar dan untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah
baru melapor atau mengajukan ijin.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur dengan Kegiatan
yaitu:
a) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan
Rp.19.065.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.925.000,00 (99,27%).
b) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan
Rp.44.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.944.000,00(97,70%).
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program

dan

kegiatan

yang

menunjang

sasaran

ini

adalahProgramPembinaan dan Pengembangan Aparatur.

b. Prosentase PNS yang berpendidikan S2
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target PNS berpendidikan S2 dan S3 ditargetkan 10% terealisasi
sebesar 9,87% dengan capaian 99%. Artinya indikator kinerja diatas
dapat dikategorikan berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi Kinerja tahun 2016 sebesar 9,87% serta capaian kinerja tahun
2016 sebesar 99% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
selalu mengalami peningkatan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 9,87% bila
dibandingkan dengan RPJMD sebesar 10% capaia indikator ini tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
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-

Untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah baru melapor atau
mengajukan ijin.

-

Ada sebagian Pegawai tidak menepati batas waktu tugas belajar.

Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain :
-

Kompetensi SDM jauh lebih baik.

-

Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan dan
memberi solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul
karena adanya perubahan lingkungan strategis.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa
efisiensi antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:


Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan
Rp.13.500.000,- terealisasi sebesar Rp.8.853.950,- atau 65,58%.



Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan
Rp.100.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.13.000.000,-

atau

13,00%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja
laporan hasil Tugas Belajar dari PNS yang melaksanakan Tugas
Belajar.
7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian kinerja
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

c. Prosentase pegawai yang sesuai dengan kompetensi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 80% dan terealisasi 80% Artinya indikator
kinerja diatas dapat dikategorikan berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016
sebesar 100% dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata melebihi dari
target yang ditentukan sebesar 80%.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

299

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 80%, dibandingkan
target RPJMD sebesar 80% berarti indikator kinerja ini dapat tercapai
100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
 Dapat memilih calon-calon pimpinan yang handal dan siap
menghadapi tugas-tugas ke depan nanti dan juga digunakan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang perlu diberikan
kepada setiap pegawai agar lebih siap menghadapi tugas-tugas
yang akan diberikan di kemudian hari.
 Mengetahui kompetensi dari masing-masing PNS, sehingga hasil
dari Quasi Assesment Program (QAP) dan Position Competencies
Assesment Program (PCAP) dapat digunakan sebagai salah satu
syarat/pertimbangan seorang PNS untuk menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensinya.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa
efisiensi antara lain :
-

Pelaksanaan
ditargetkan

Kelanjutan

Assesment

Rp.435.000.000,00

untuk

SDM

terealisasi

Aparatur
sebesar

Rp.312.835.000,00 (71,92%).
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

d. Prosentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan kualifikasi jabatan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Prosentase

Pejabat

Struktural

yang

sesuai

dengan

Kualifikasi

Jabatannya tahun 2016 ditargetkan sebesar 85% dan dapat terealisasi
94,74% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 94,74% dan capaian kinerja tahun
2016 sebesar 111,46% bila dibandingkan dengan tahun tahun
sebelumnya tidak mengalami penurunan setiap tahunya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar
111,46% dibandingkan dengan target jangka menengahsebesar 85%
indikator ini dapat tercapai.
4) Membandingkan dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan ini didukung Baperjakat dan pelantikan Pejabat


Terisinya kekosongan jabatan struktural di SKPD.



Terisinya penempatan jabatan pimpinan tinggi dengan membentuk
panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi.



Terciptanya penyegaran pegawai dengan dilaksanankannya mutasi
maupun promosi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya


Sumber Daya Manusia
Dalam mendukung tercapaianya indikator kinerja tidak ada kendala
dalam kuantitas SDM. Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan
program dan kegiatan didukung dengan 7 pegawai.



Keuangan
Penempatan PNS ditargetkan Rp.445.800.000,00 terealisasi sebesar
Rp.169.001.750,00(37,91%).

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
66. Sasaran

66

:

Terwujudnya

Transparansi

Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
Sasaran

66

(enam

puluh

enam)

terdiri

dari

9

(sembilan)

indikator

sasaran.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,nilai rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 100,64% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya
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nilai capaian kinerja indikator pada sasaran 66 (enam puluh enam) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
No

a
b
c

d
e

f
g
h

i

a
b
c

d
e

f
g
h

i

a
b
c

Indikator
Target
Prosentase berkurangnya
jumlah temuan
Jumlah petak eks tanah bengkok
yang telah bersertifikat
Persentase ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Prosentase rekomendasi yang
dapat ditindaklanjuti
Ketepatan waktu SKPD
mengirimkan data untuk laporan
kinerja ke Pemerintahan Kota
Prosentase luas tanah hasil
pengadaan yang disertifikatkan
Prosentase permasalahan tanah
yang diselesaikan
Prosentase jumlah kegiatan
pengadaan barang dan jasa
yang difasilitasi
Prosentase partisipasi pengajar
PAUDTPQ pada Forum
Komunikasi PAUDTPQ Kota
Salatiga
Realisasi
Prosentase berkurangnya
jumlah temuan
Jumlah petak eks tanah bengkok
yang telah bersertifikat
Persentase ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Prosentase rekomendasi yang
dapat ditindaklanjuti
Ketepatan waktu SKPD
mengirim data untuk laporan
kinerja ke Pemkot
Prosentase luas tanah hasil
pengadaan yang disertifikatkan
Prosentase permasalahan tanah
yang diselesaikan
Prosentase jumlah kegiatan
pengadaan barang dan jasa
yang difasilitasi
Prosentase partisipasi pengajar
PAUD-TPQ pada Forum
Komunikasi PAUD-TPQ Kota
Salatiga
Capaian kinerja
Prosentase berkurangnya
jumlah temuan
Jumlah petak eks tanah bengkok
yang telah bersertifikat
Persentase ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

5%

5%

5%

5%

5%

0
petak

0
Petak

0
petak

0
petak
70%

0
petak
75%

91%

92%

92%

75 %

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

200
keg

110
keg

130
keg

125 keg

95%

-

1/50

1/90

1/50

100%

0,5%

0,2%

0,1%

8,1%

10%

0
petak

0
Petak

0
petak
0%

0
petak
0%

0 petak

46,2%

62,5%

39,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

32%

0%

0%

0%

100%

100%

110
keg

83 keg

124
keg

106 keg

100%
125 keg

-

1/50

1/90

1/50

100%

10%
100%

4%
100%

2%

83,9%

42.66%

162%

89.32%

100,64%
200%

100%

100%

100%

0%

0%

56.88%
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d
e

f
g
h

i

Prosentase rekomendasi yang
dapat ditindaklanjuti
Ketepatan waktu SKPD
mengirim data untuk laporan
kinerja ke Pemkot

51.33%

67.93%

42,93%

111.86%

111.65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

32%

0%

0%

0%

100%

100%

55%

75,45%

95,38%

84,8%

105.26%

-

100%

100%

100%

100%

Prosentase luas tanah hasil
pengadaan yang disertifikatkan
Prosentase permasalahan tanah
yang diselesaikan
Prosentase jumlah kegiatan
pengadaan barang dan jasa
yang difasilitasi
Prosentase partisipasi pengajar
PAUD-TPQ pada Forum
Komunikasi PAUD-TPQ Kota
Salatiga

a. Prosentase berkurangnya jumlah temuan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 5% dan terrealisasi 10% sehingga capaian
kinerjanya adalah 200% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 10%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 5%. Dengan demikian realisasi
melebihi target RPJMD sebesar 5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan semakin meningkatnya
kesadaran dalam menindaklanjuti dan memperbaiki kinerja temuan
tahun

sebelumnya.

Disamping

itu

fungsi

pembinaan

aparat

pengawasan telah berjalan sesuai rencana, serta fungsi pengendalian
intern perangkat daerah sudah mulai dijalankan.
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Namun pada indikator ini masih terdapat kelemahan yaitu target
inspektorat untuk prosentase menurunnya jumlah temuan sangat
rendah yaitu 5%. Solusinya adalah peningkatan target temuan dengan
perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH

dengan

anggaran

Rp.600.000.000,-

realisasi

sebesar

Rp.512.800.000,- atau 85.46%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Jumlah petak eks tanah bengkok yang telah bersertifikat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target indikator ini sudah tidak ditargetkan lagi sejak tahun 2013.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Nihil
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Nihil
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Nihil
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Nihil
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Nihil
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Nihil

c. Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 75% dan terrealisasi 42.66%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 56.88% dengan kategori cukup berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 42.66% sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 75%,. Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target sebesar 32.34%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan hasilpemeriksaan yang
dilakukanoleh APF masih banyak temuanketidak patuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dengan banyaknya temuan hasil
pemeriksaan yang tertuangdalam LHP. Solusinya adalah melalui
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pelaksanaan kegiatan pemeriksaan reguler, monitoring dan evaluasi,
dan reviu.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga pada
Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran
Rp.600.000.000,- realisasi sebesar Rp.512.800.000,- atau 85.46%
dan dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan Kebijakan KDH.

d. Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 80% dan terrealisasi 89,32 %sehingga
capaian kinerjanya adalah 111,65% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah

89,32%,

sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 80%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 9.32%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan semakin meningkatnya
kesadaran ObyekPemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
Pada indikator sasaran ini sebenarnya masih terdapat kelemahan pada
aspek target dimana Inspektorat belum berani menargetkan 100%.
Disamping itu dengan adanya rekomendasi yang multi tafsir, obyek
yang sudah tidak sah secara hukum berdiri dan bertanggung jawab
(bangkrut, meninggal dunia), serta tindak lanjut yang belum sesuai
dengan rekomendasi yang telah dibuat oleh APF masih mempengaruhi
pencapaian kinerja target penuntasan rekomendasi berupa tindak
lanjut.

Solusinya

adalah

peningkatan

kinerja

pemeriksa

dan

peningkatan kesadaran obyek pemeriksaan melalui pembinaan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga pada
Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran
Rp.600.000.000,- realisasi sebesar Rp.512.800.000,- atau 85.46%
dan dianggap sudah mencukupi.
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7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.

e. Ketepatan waktu SKPD mengirim data untuk laporan kinerja ke
Pemkot
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategorisangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 adalah sama setiap tahun.
Realisasi kinerja setiap tahun adalah 100%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 adalah sama setiap
tahun. Capaian kinerja setiap tahun adalah 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian realisasi
kinerja sesuai target RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya koordinasi yang
bagus antar anggota Tim Penyusun yang dikoordinir Bagian Tata
Pemerintahan Setda. Pada aspek sasaran ini sebenarnya masih sering
ditemui kekurangan data pada laporan kinerja yang dikirim SKPD ke
Pemkot. Solusinya adalah koordinasi secara terus menerus antara Tim
dengan SKPD.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
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a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupi

pada

Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah dari anggaran sebesar Rp. 300.000.000,terserap Rp. 298.005.000,- atau 99.33%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Progam Perencanaan Pembangunan Daerah.

f.

Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Targettahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 32% sehingga
capaian kinerjanya adalah 32% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2012, tahun 2013, dan
tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 66.4%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target sebesar 33.6%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan pengukuran sudah dibayar
sejak tahun 2015, tetapi hasil ukur tidak keluar sampai dengan akhir
tahun 2016, sehingga proses pensertifikatan tidak bisa dilaksanakan.
Solusinya adalah peningkatan koordinasi dengan BPN terkait data ukur.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada ProgramPenataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanahdengan anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-terealisasi Rp 77.616.800,- atau 51.74%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah.

g. Prosentase permasalahan tanah yang diselesaikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Sedangkan

capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

meningkat. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015 dan tahun
2016.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian sudah
mencapai target RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya kerjasama yang
baik dengan BPN dalam proses pensertifikatan tanah. Namun pada
indikator sasaran ini masih terdapat kelemahan pada penyerapan
anggaran, sehingga perlu peningkatan kinerja dan perencanaan yang
baik agar penyerapan anggaran bisa maksimal.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-terealisasi Rp 77.616.800,- atau 51.74%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah.
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h. Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang
difasilitasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 95 % dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 105.26% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 95%. Dengan demikian sudah
melebihi target RPJMD sebesar 5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya SDM yang
memadai serta sarana prasarana yang memadai. Selain itu, kegiatan
yang difasilitasi oleh LPSE sangat efektif dan efisien, dapat diakses
dimanapun dan diikuti oleh siapapun sehingga lebih terbuka dan lebih
transparan. Namun pada indikator sasaran ini masih terdapat
kelemahan yaitu pada aspek target yang belum ditargetkan 100%.
Solusinya adalah peningkatan kinerja yang difasilitasi LPSE.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
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c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada Program Kerjasama informasi
dengan mass mediadengan anggaran sebesar Rp. 672.447.000
realisasi Rp. 610.662.500 atau 90.8%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Kerjasama informasi dengan mass.

i.

Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi
PAUD-TPQ Kota Salatiga
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Targettahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung sama setiap tahun.
Realisasi kinerja setiap tahun adalah 100%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahun. Capaian kinerja setiap tahun adalah 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilancapaian kinerja ini dikarenakan tingginya tingkat partisipasi
pengurus Badan Koordinasi PAUD-TPQ dan pengajar PAUD-TPQ di
Kota Salatiga dalam Forum Komunikasi Pengajar PAUD-TPQ Kota
Salatiga. Namun pengurus Badan Koordinasi PAUD-TPQ dan pengajar
PAUD-TPQ di Kota Salatiga masih membutuhkan pendalaman materi
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untuk meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikannya dalam
proses belajar mengajar. Solusinya adalah melaksanakan kegiatan
follow up pendalaman materi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
Berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada Program Pendidikan Anak Usia
Dinidengan anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00, terealisasi Rp.
45.733.750,00 atau 96,28%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pendidikan Anak Usia Dini.

67. Sasaran 67 : Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik yang responsif,
efektif dan efisien
Sasaran 67 (enam puluh tujuh) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran
sebesar 95.56% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
kinerja indikator pada sasaran 67 (enam puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:

No

a
b
c

Indikator
Target
Prosentase SKPD yang
menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang
melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang
sudah menetapkan standar
pelayanan
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%
26 skpd
25%

100%
26 skpd
25%
50%

100%
26 skpd
30%
18 skpd
75%

100%

40%

100%
26 skpd
28%
18 skpd
60%
18 skpd

100%
100%
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d

e

a
b
c

d

e

a
b
c

d

e

Prosentase pembinaan
pejabat struktural
kecamatan dan kelurahan
Jumlah Kecamatan/
Kelurahan yang
menyelenggarakan
administrasi secara lengkap
Realisasi
Prosentase SKPD yang
menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang
melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang
sudah menetapkan standar
pelayanan
Prosentase pembinaan
pejabat struktural
kecamatan dan kelurahan
Jumlah Kecamatan/
Kelurahan yang
menyelenggarakan
Administrasi secara lengkap
Capaian kinerja Kinerja
Prosentase SKPD yang
menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang
melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang
sudah menetapkan standar
pelayanan
Prosentase pembinaan
pejabat struktural
kecamatan dan kelurahan
Jumlah Kecamatan/ Kelurahan
yang menyelenggarakan
Administrasi secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
23 Kel

100%

50%

60%

80%

100%

22%

22%

75%
26 skpd
27%

28%

77.78%

39%

39%

44%

56%

100%

100%

100%

67,2%

100%

100%

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
22 Kel

100%
4 Kec
23 Kel

100%
4 Kec
23 Kel

50%

60%

75%

80%

95,56%
100%

88%

88%

96,43%

93%

77.78%

97,50%

78%

73,33%

74,67%

100%

100%

100%

67,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase SKPD yang menetapkan SOP
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat setiap
tahun. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat
setiap tahun. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
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Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan 26 SKPD telah menyusun
SOP yang ditetapkan oleh kepala SKPD dan adanya asistensi dalam
penyusunan SOP terhadap SKPD. Namun SOP tersebut belum
dilaksanakan review oleh SKPD terkait pelaksanaannya. Solusinya
adalah melaksanakan monev dan pembinaan secara terus menerus ke
SKPD dan perbaikan ataupun review kembali terhadap SOP yang telah
ditetapkan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi Informasidengan anggaransebesar Rp
140.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 99.287.350,- atau
70,92%.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
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b. Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 77,78% sehingga
capaian kinerjanya adalah 77,78% dengan kategori berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat setiap
tahun. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat
setiap tahun. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah

77.78%,

sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan
demikian masih terdapat kekuarangan target sebesar 22.22%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan

capaian

kinerja

ini

dikarenakan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) Pelayanan publik yang dilakukan aparatur masih
belum memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan masyarakat
terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. Solusinya adalah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara berkala terhadap
penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik untuk mengetahui kelemahan/kekuatan dari masingmasing

unit

penyelenggara

pelayanan

publik,

sebagai

bahan

penetapan kebijakan yang perlu diambil & langkah perbaikan
pelayanan,

sebagai

MelibatkanMasyarakat

umpan
untuk

balik

dalam

berperan

memperbaiki

secara

aktif

layanan.

mengawasi

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
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Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi Informasidengan anggaransebesar Rp
140.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 99.287.350,- atau
70,92%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.

c. Prosentase SKPD yang sudah menetapkan standar pelayanan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat setiap
tahun. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat
setiap tahun. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
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5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan telah dilaksanakan
pendampingan dan sosialisasi dalam penyusunan standar pelayanan di
SKPD oleh Bag. Organisasi dan Kepegawaian. Namun dalam
pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan penyusunan standar
pelayanan. Solusinya adalah pelaksanaan reviu penyusunan standar
pelayanan di SKPD pengampu pelayanan dan pendampingan secara
terus menerus.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi Informasidengan anggaransebesar Rp
140.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 99.287.350,- atau
70,92%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.

d. Prosentase Pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
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Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap tahun
yaitu 100%. Hanya pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 67.2%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 sama setiap tahun
yaitu 100%. Hanya pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 67.2%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasioanal.
5) Analisis

penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan jumlah kehadiran yang
sesuai dengan target ketika dilakukan pembinaan. Namun demikian
masih diperlukan perbaikan terhadap kualitas pejabat struktural
kecamatan dan kelurahan. Solusinya adalah pembinaan secara
teratur/periodik.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaandengan anggaransebesar Rp
180.000.000,- dan serapannya sebesar Rp 165.720.000,- atau
92.06%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
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Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

e. Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi
secara lengkap
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap tahun
sebesar 100%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahun yaitu 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilankeberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan

pada

pelayanan kecamatan dan kelurahan yang telah sesuai dengan SOP
pada 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Namun SOP tersebut belum
dilaksanakan review oleh terkait pelaksanaannya. Solusinya adalah
melaksanakan monev dan pembinaan secara terus menerus ke
kecamatan dan kelurahan serta perbaikan ataupun review kembali
terhadap SOP yang telah ditetapkan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
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Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaandengan anggaransebesar Rp
180.000.000,- dan serapannya sebesar Rp 165.720.000,- atau
92.06%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

68. Sasaran 68: Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah
Sasaran

68

(enam

puluh

delapan)

terdiri

dari

3

(tiga)

indikator

sasaran.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,nilai rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 98.14% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai
capaian kinerja indikator pada sasaran 68 (enam puluh delapan) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

No
a

b
c

a

b
c

Indikator
Target
Jumlah sosialisasi / Workshop /
bintek yang diselenggarakan
inspektorat (dibidang
pengawasan)
PersentaseDatabase
Kepegawaian yang tertata
Persentase Kasus Pelanggaran
Disiplin yang Ditangani
Realisasi
Jumlah sosialisasi / Workshop /
bintek yang diselenggarakan
inspektorat (dibidang
pengawasan)
PersentaseDatabase
Kepegawaian yang tertata
Persentase Kasus Pelanggaran
Disiplin yang Ditangani
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

80%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

-

2 kali

2 kali

3 kali

2 kali

-

81%

80%

80%

85%

-

100%

100%

106,67%

100%
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a

b
c

Capaian kinerja Kinerja
Jumlah sosialisasi / Workshop /
bintek yang diselenggarakan
inspektorat (dibidang
pengawasan)
PersentaseDatabase
Kepegawaian yang tertata
Persentase Kasus Pelanggaran
Disiplin yang Ditangani

a. Jumlah

sosialisasi/

-

100%

100%

150%

98,14%
100%

-

101%

100%

94,11%

94.44%

-

100%

100%

106,67%

100%

Workshop/

bintek

yang

diselenggarakan

inspektorat (dibidang pengawasan)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 2 kali dan terrealisasi 2 kali, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2016 cenderung
sama setiap tahun yaitu 2 kali. hanya pada tahun 2015 realisasi kinerja
mencapai 3 kali.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2016
sama setiap tahun yaitu 100%. hanya pada tahun 2015 capaian kinerja
sebesar 150%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan Capaian kinerja kinerja ini dikarenakan kegiatan ini mutlak
dilaksanakan

sebagai

sarana

meningkatkan

ketrampilan

tenaga

pemeriksa

dan

pengetahuan

aparatur

pengawasan

dalamrangkameningkatkankualitasdankapabilitas
aparatpengawasfungsional.

Namun

demikian,

dan

para
pengetahuan

dan

keterampilan serta kapasitas profesi tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan di bidang pengawasan masih perlu ditingkatkan secara
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terus menerus. Solusinya adalah pelaksanaan bintek dan diklat bagi
aparat pengawas, pengiriman personil untuk mengikuti Bimtek dan atau
pendidikandanPelatihan terkait pengawasan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

Profesionalisme

mencukupipada
tenaga

Program

pemeriksa

peningkatan

dan

aparatur

pengawasandengan anggaran sebesar Rp 64.000.000,- dapat
direalisasikan anggaran sebesar Rp 44.735.000,- atau 69.89%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
b. Persentase Database Kepegawaian yang tertata
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 90% dan terrealisasi 85%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 94.44% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2013.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2013.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 85%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 90%. Dengan demikian masih
terdapat kekurangan target sebesar 5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan adanya kendala yaitu KPE
belummenjadi kartu identitas tunggal bagi PNS karena BKN Kanreg I
masih memberlakukan Karpeg sebagai kartu identitas bagi PNS di
lingkungan kerja BKN Kanreg I. Karpeg yang diterbitkan oleh BKN
Kanreg I masih dipergunakan sebagai salah satu syarat pelayanan
kepegawaian di wilayah kerja BKN Kanreg I. Namun ada beberapa.
Namun ada beberapa keberhasilan capaian kinerja dalam indikator ini
antara lain: terlaksananya pengelolaan Simpeg dan pengembangan
aplikasi Simpeg, terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan
sistem e-file, terlaksananya pengelolaan publikasi informasi melalui
situs web BKD Kota Salatiga (http:/bkd.salatigakota.go.id) dan media
sosial (facebook dan twitter) dan terlaksananya pengelolaan Kartu Istri
(Karis), Kartu Suami (Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PNS
Elektronik (KPE), Kartu Taspen dan Penghargaan Satya Lencana bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
Solusi

untuk

peningkatan

kinerja

adalah

dengan

Melanjutkan

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
untuk memenuhi kebutuhan akan data yang cepat dan akurat,
pengembangan/pembuatan

aplikasi

dan

Pelayanan

kepegawaian

online dengan memanfaatkan database pegawai pada SIMPEG.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
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b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Pengembangan

Aparaturdengan

Rp.1.278.091.000,-

realisasi

Program

sebesar

Pembinaan

anggaran

dan

sebesar

Rp.861.434.350,-

atau

67.40%.
7) Analisis program/ kegiatan dan kegiatan yang mendukung tercapainya
indikator kinerja sasaran yaitu:
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

c. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung sama setiap tahun
yaitu 2 kali. Namun pada tahun 2015 realisasi kinerja mencapai
106.67%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 sama setiap tahun
yaitu 100%. Namun pada tahun 2015 capaian kinerja sebesar 106.67%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMDtelah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan
disiplin kinerja Aparatur Pemerintah Kota Salatiga dan terselesaikannya
kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (seperti kasus perceraian).
Namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya
pemahaman tentang aturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan disiplin pegawai sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 dan
banyaknya kasus-kasus perceraian yang diakibatkan KDRT/masalah
ekonomi dan perselingkuhan. Solusinya adalah sosialisasi tentang
peraturan–peraturan kedisiplinan PNS harus terus dilaksanakan
sesering mungkin baik pada kegiatan formal maupun informal.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Pengembangan

Aparaturdengan

Rp.1.278.091.000,-

realisasi

Program

sebesar

Pembinaan

anggaran

dan

sebesar

Rp.861.434.350,-

atau

67.40%.
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

69. Sasaran 69: Terwujudnya Keterbukaan informasi publik
Sasaran 69 (enam puluh sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja sasaran sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja
indikator pada sasaran 69 (enam puluh sembilan) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:
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Indikator
Target
A Jumlah Media penyebarluasan
informasi yang ada
Realisasi
A Jumlah Media penyebarluasan
informasi yang ada
Capaian kinerja Kinerja
A Jumlah Media penyebarluasan
informasi yang ada

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

3 media

3 media

3 media

2 media

3 media

3 media

3 media

3 media

3 media

3 media

100%

100%

100%

150%

100%

a. Jumlah Media penyebarluasan informasi yang ada
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebanyak 3 media dan terrealisasi 3 media sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap tahun
yaitu 3 media.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan
tahun 2016 cenderung sama setiap tahun yaitu 100%. Namun pada
tahun 2015 capaian kinerja sebesar 150%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 3 media,
sedangkan target akhir RPJMD adalah 3 media. Dengan demikian
target RPJMD telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan pelaksanaan kinerja disebabkan oleh pelaksanaan
kegiatan yang sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang solid
antar tim dan pihak ketiga. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Salatiga
mendapatkan penghargaan juara III dalam Lomba Anugerah Media
Humas (AMH) Tahun 2016 kategori Cinderamata Utama. Namun
demikian ada keterbatasan personil untuk pemeliharaan anjungan
informasi Pemerintah Kota Salatiga. Solusinya adalah peningkatan
kerja sama yang solid antar tim dan pihak ketiga dan pemberdayaan
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secara optimal sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan
efisien.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi. Efisiensi penggunaan sumberdaya
terutama berasal dari efisiensi penyerapan uang lembur melalui
pengoptimalan aparatur yang melaksanakan lembur.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
ProgramPengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dan
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

70. Sasaran 70: Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
Sasaran 70 (tujuh puluh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran.Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja,nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 400%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja indikator
pada sasaran 70 (tujuh puluh ) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
No
a

b

a

Indikator
Target
Tersedianya media informasi
yang dapat diakses secara
online
Prosentase jumlah tower yang
terbangun
Realisasi
Tersedianya media informasi
yang dapat diakses secara
online
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

1 media

1 media

1 media

50%

1 media

100%

100%

100%

100%

48%

7 media
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b

a

b

Prosentase jumlah tower yang
terbangun
Capaian kinerja
Tersedianya media informasi
yang dapat diakses secara
online
Prosentase jumlah tower yang
terbangun

100%

1 media

1 media

1 media

96%

400%
700%

100%

a. Tersedianya media informasi yang dapat diakses secara online
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebanyak 1 media dan terrealisasi sebanyak 7
media,

sehingga capaian kinerjanya adalah 700% dengan kategori

sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 7 media,
sedangkan target akhir RPJMD adalah 1 media. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMDsebesar 600%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya kerjasama antara
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga dengan UKSW
dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dalam hal ini perbaikan layanan IT. Namun
demikian, indikator ini belum didukung dengan anggaran yang
mencukupi,

dan

masih

terbatasnya

jumlah

pegawai

Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga yang handal dibidang IT.
Solusinya adalah dengan pengajuan anggaran untuk mendukung
program dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain misalnya
UKSW.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Sarana dan prasarana yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap belum mencukupi. Anggaran masih terbatas pada
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

b. Prosentase jumlah tower yang terbangun
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar100%, sedangkan
target

akhir

RPJMD

sebesar

100%.

Dengan

demikian

target

RPJMDtelah tercapai.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilancapaian kinerja ini dikarenakan perkembangan teknolgi
dari 3G ke 4G dari makrocell ke mikrocell. Namun demikian masih ada
kelemahan pada data tower yang terbangun dan kebutuhannya.
Solusinya yaitu pendataan ulang terhadap tower yang terbangun dan
analisis kebutuhan tower.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi,
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program
Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi.

71. Sasaran 71: Meningkatnya Kualitas dan kuantitas dalam penyebarluasan
informasi publik
Sasaran 71 (tujuh puluh satu) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 0% dengan
kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja indikator pada
sasaran 67 (enam puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut :
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No
a

a

a

Indikator
Target
Prosentase Kenaikan Jumlah
Jaringan Komunikasi
Realisasi
Prosentase Kenaikan Jumlah
Jaringan Komunikasi
Capaian kinerja Kinerja
Prosentase Kenaikan Jumlah
Jaringan Komunikasi

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali
(expo)

1 kali

1 kali

1 kali

0 kali

0 kali
(expo)

100%

100%

100%

0%

0%

a. Prosentase Kenaikan Jumlah Jaringan Komunikasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebanyak 1 kali (expo) dan terrealisasi 0 kali (expo),
sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori kurang
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

mengalami

penurunan. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2012, tahun
2013, dan tahun 2014. Realisasi terrendah adalah pada tahun 2015
dan tahun 2016.
Sedangkan

capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

mengalami penurunan. Capaian kinerja tertinggi adalah tertinggi adalah
pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014. Capaian kinerja
terendah adalah padatahun 2015 dan tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebanyak 0 kali (expo),
sedangkan target akhir RPJMD sebanyak 1 kali (expo). Dengan
demikian target RPJMD tidak tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan

capaian kinerja ini dikarenakan SDM yang kurang

kompeten pada Urusan Kominfo. Solusinya adalah pengiriman personil
untuk mengikuti Bimtek dan atau pendidikandanPelatihan terkait
Urusan Kominfo.
LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

333

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan yang kurang kompeten
pada Urusan Kominfo.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Efisiensi anggaran tidak ada karena kegiatan ini tidak berjalan.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi,
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi,
Program Peningkatan Tata LAksana Komunikasi dan Informasi,
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

72. Sasaran72: Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan
Sasaran 72 (tujuh puluh dua) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran.Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja indikator
pada sasaran 72 (tujuh puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan
sebagai berikut:
Indikator
Target
a Penerapan pengelolaan
arsip secara baku
b Peningkatan SDM
pengelolaan kearsipan
Realisasi
a Penerapan pengelolaan
arsip secara baku
b Peningkatan SDM
pengelolaan kearsipan
Capaian kinerja Kinerja
a Penerapan pengelolaan
arsip secara baku
b Peningkatan SDM
pengelolaan kearsipan
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

334

a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung sama setiap tahun
sebesar 100%. Hanya pada tahun 2012 realisasi kinerja terendah
sebesar 95%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung sama
setiap tahun sebesar 100%. Hanya pada tahun 2012 capaian kinerja
terendah sebesar 95%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 100%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidakada standar nasional.
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan dapat dicapai karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai
dengan perencanaan kegiatan. Namun demikian, masih terdapat
keterbatasan

personil

dibidang

kearsipan

baik

jumlah

maupun

kompetensinya. Solusinya adalah memberdayakan personil yang ada
dan

pengiriman

personil

pendidikandanPelatihan

untuk

terkait

mengikuti
kearsipan

Bimtek
untuk

dan

atau

peningkatan

kompetensi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
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b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan kegiatan
Pembangunan database informasi kearsipan.

b. Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategorisangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap tahun
sebesar 100%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahun sebesar 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 100%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidakada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan dapat dicapai karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai
dengan perencanaan kegiatan.Keberhasilan dapat dicapai karena
pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan.
Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan
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ketrampilan personil dibidang kearsipan. Solusinya adalah pelaksanaan
Bimtek dan atau pendidikandanPelatihan terkait kearsipan .
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar
Rp.108.000.000,- realisasi Rp.107.033.000 atau 99%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

73. Sasaran73: Meningkatnya pengguna perpustakaan
Sasaran73 (tujuh puluh tiga) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran.Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar
127.89% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja
indikator pada sasaran 73 (tujuh puluh tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Prosentase perpustakaan
aktif
b Prosentase peningkatan
jumlah perpustakaan
c Prosentase peningkatan
jumlah pengunjung
perpustakaan se-Kota
Salatiga
d Peningkatan pembinaan
perpustakaan
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

80%

80,00%

80%

1%

1%

1%

158

193,15%

199.38%

17%

50%

55%
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e

Peningkatan kapasitas buku
yang tersedia
f Peningkatan jumlah anggota
perpustakaan
Realisasi
a Prosentase perpustakaan
aktif
b Prosentase peningkatan
jumlah perpustakaan
c Prosentase peningkatan
jumlah pengunjung
perpustakaan se-Kota
Salatiga
d Peningkatan pembinaan
perpustakaan
e Peningkatan kapasitas buku
yang tersedia
f Peningkatan jumlah anggota
perpustakaan
Capaian kinerja Kinerja
a Prosentase perpustakaan
aktif
b Prosentase peningkatan
jumlah perpustakaan
c Prosentase peningkatan
jumlah pengunjung
perpustakaan se-Kota
Salatiga
d Peningkatan pembinaan
perpustakaan
e Peningkatan kapasitas buku
yang tersedia
f Peningkatan jumlah anggota
perpustakaan

35%

34%

36%

10%

9,03%

10.28%

80,42

80,67%

80,75%

82,13%

80.83%

1,29

1,28%

0,42%

2,13%

1.71%

7,3

155,77%

221,21%

200%

180%

7,66

12,77%

42,55%

51,06%

83.33%

29,87

29,87%

34,88%

39,39%

39.80%

1,33

3,19%

11,53%

11,92%

14.70%
127,89%

100%

102,66%

101.04%

43%

213%

171%

140%

103,54%

90.27%

250%

102,12%

151,51%

121

115%

110.56%

115,3%

132%

143%

a. Prosentase perpustakaan aktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 80% dan terrealisasi 80.83% sehingga
capaian kinerjanya adalah 101.03% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 80.83%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 80%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 0.83%.
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4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya keberhasilan
pelayanan otomasi perpustakaan dan union katalog system. Namun
pada indikator sasan ini masih terdapat kelemahan pada aspek target
yang belum ditargetkan 100%. Solusinya adalah pembinaan secara
terus menerus ke perpustakaan yang ada di Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

b. Prosentase Peningkatan jumlah perpustakaan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 1% dan terrealisasi 1,71% sehingga
capaian kinerjanya adalah 171% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
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Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016

sebesar 1,71%,

sedangkan target akhir RPJMD sebesar 1%. Dengan demikian realisasi
kinerja melebihi target RPJMD sebesar 0.71%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidakada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan keberhasilan kegiatan
supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Namun demikian,
masih terdapat kendala dalam pengembangan perpustakaan. Solusinya
adalah pembinaan secara terus menerus.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
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Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
c. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan se-Kota Salatiga
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 199.38% dan terrealisasi 180%sehingga
capaian kinerjanya adalah 90.28% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014. Sedangkan capaian kinerja
dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Capaian kinerja tertinggi
adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 180%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 199.38%. Dengan demikian terdapat
kekurangan target sebesar 19.38%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota Tahun
2013, jumlah kunjungan fisik perkapita pertahun sekurang kurangnya
0.10 perkapita per tahun (18.000 orang) yakni jumlah kunjungan per
tahun dibagi dengan jumlah penduduk atau sebesar 177.80%.
Sedangkan realisasi kinerja Kota Salatiga tahun 2016 sebesar 180%.
Sehingga realisasi kinerja Kota Salatiga telah melebihi standar
nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan
sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan. Namun demikian, jumlah
pengunjung perpustakaan masih tetap harus ditingkatkan jumlahnya.
Solusinya adalah dengan penambahan jumlah dan jenis koleksi buku
perpustakaan, perbaikan fasilitas, serta peningkatan pelayanan kepada
pengunjung.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
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Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

d. Peningkatan pembinaan perpustakaan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 55% dan terrealisasi 83.33% sehingga
capaian kinerjanya adalah 151.51% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat setiap
tahunnya. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat
setiap tahunnya. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 83.33%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 55%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 28.33%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
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Tidakada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya keberhasilan
pelayanan otomasi perpustakaan dan union katalog system. Namun
pada indikator sasan ini masih terdapat kelemahan pada aspek target
yang belum ditargetkan 100%. Solusinya adalah pembinaan secara
terus menerus ke petugas perpustakaan yang ada di Kota Salatiga.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
ProgramPengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

e. Peningkatan kapasitas buku yang tersedia
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 36% dan terrealisasi 39.80%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 110.56% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat setiap
tahunnya. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
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Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015. Hal ini disebabkan
target yang fluktuatif setiap tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 39.80%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 36%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 3.80%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan
sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan.Namun demikian, koleksi
buku yang tersedia masih sangat kurang jika dibandingkan dengan
kapasitas sarana yang tersedia yang memungkinkan menampung
100.000

eksemplar

koleksi

buku.

Solusinya

adalah

pengadaan/penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan umum
daerah secara berkelanjutan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
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7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

f.

Peningkatan jumlah anggota perpustakaan.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 10.28% dan terrealisasi 14.70%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 143% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat setiap
tahunnya. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung meningkat
setiap tahunnya. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 14.70%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 10.28%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 4.42%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota Tahun
2013,

jumlah anggota perpustakaan sekurang-kurangnya 2% dari

jumlah penduduk umum kabupaten/kota (sebesar 3.600 orang),
sedangkan realisasi Kota Salatiga sampai tahun 2016 sebanyak 26.471
orang. Sehingga realisasi Kota Salatiga melebihi standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan
sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan. Namun demikian, jumlah
anggota perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Solusinya adalah
dengan sosialisasi ke masyarakat secara berkelanjutan, dan perbaikan
pelayanan perpustakaan dengan berbagai inovasi.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
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Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan

dengan anggaran sebesar

Rp.484.000.000,- realisasi sebesar Rp.464.006.500,- atau 96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
74. Sasaran 74: Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
Sasaran

74

(tujuh

puluh

empat)

terdiri

dari

1

(satu)

indikator

sasaran.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja sasaran
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
kinerja indikator pada sasaran 74 (tujuh puluh empat) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Indikator

No
a

a

a

Target
Prosentase kegiatan bidang
keagamaan, sosial budaya dan
olah raga yang terfasilitasi
Realisasi
Prosentase kegiatan bidang
keagamaan, sosial budaya dan
olah raga yang terfasilitasi
Capaian kinerja Kinerja
Prosentase kegiatan bidang
keagamaan, sosial budaya dan
olah raga yang terfasilitasi
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

90%

90%

100%

100%

-

90%

90%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%
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a. Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga
yang terfasilitasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung sama setiap
tahunnya.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 sama setiap
tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 100%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya koordinasi dan
komunikasi timbal balik yang baik dengan instansi vertikal, organisasi
kemasyarakatan dan fungsional keagamaan, organisasi kepemudaan
dan keolahragaan, dan SKPD di lingkungan Pemkot Salatiga. Namun
demikian, masih perlu peningkatan capaian terutama dalam hal
peningkatan partisipasi masyarakat. Solusinya adalah perencanaan
program yang baik, sosialisasi kepada masyarakat, dan penambahan
anggaran program.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
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Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah mencukupi

Rehabilitasi

Kesejahteraan

pada Program Pelayanan
Sosial,

Program

dan

Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaaan, Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial, dan Program Pengembangan Kebijakan
Manajemen

Olah

raga

dengan

anggaran

sebesar

Rp.1.472.000.000,00, dan terealisasi Rp.1.431.180.250,00 atau
97,22%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program
Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaaan,

Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program Pengembangan
Kebijakan Manajemen Olah raga.

75. Sasaran 75 : Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat
Sasaran

75

(tujuh

puluh

lima)

terdiri

dari

4

(empat)

indikator

sasaran.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 120.35% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya
nilai capaian kinerja indikator pada sasaran 75 (tujuh puluh lima) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No
a

b

c
d
a

b

Indikator
Target
Jumlah kelompok sasaran keg.
pelestarian & pengemb. Adat
istiadat, nilai sosial dan budaya
Prosentase kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan
(LPMK,BKM)
Cakupan LPMK berprestasi
Cakupan Posyandu Aktif
Realisasi
Jumlah kelompok sasaran keg.
pelestarian & pengemb. Adat
istiadat, nilai sosial dan budaya
Prosentase kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan
(LPMK,BKM)
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

113
kelompok

113
kelompok

113
kelompok

113
kelompok

113
kelompok

2

4

6
kelompok

2
kelompok

100%

-

18%

36%

54%

72%

100%

100%

100%

100%

100%

113
kelompok

110
kelompok

113
kelompok

119
kelompok

205
kelompok

2 unit

4 unit

2 unit

2 unit

100%
(2
kelompok)
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c
d

Cakupan LPMK berprestasi
Cakupan
a. J Posyandu Aktif

100%

18%
100%

100%

100%

100%

105.30%

72%
100%
(285
posyandu)
120,35%
181.42%

100%

100%

33.33%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

u
a

b

c
d

Capaian kinerja Kinerja
mkelompok sasaran keg.
Jumlah
pelestarian & pengemb. Adat
l
istiadat, nilai sosial dan budaya
Prosentase
kelompok binaan
a
lembaga pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan
h
(LPMK,BKM)
Cakupan LPMK berprestasi
Cakupan Posyandu Aktif

36%
54%
100%
100%
(287
(285
Posyandu) posyandu)

a. jumlah kelompok sasaran keg. pelestarian & pengemb. Adat istiadat,
nilai sosial dan budaya
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 adalah 113 kelompok dan terealisasi 205 kelompok,
sehingga capaian kinerjanya adalah 111,65% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan

capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

meningkat. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 660 kelompok,
sedangkan target akhir RPJMD adalah 565 kelompok. Dengan
demikian realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 95 kelompok.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan perencanaan yang baik
dan Dewan Kesenian selalu ikut berpartisipasi dalam pelestarian dan
pengembangan adat istiadat,nilai sosial dan budaya secara optimal.
Namun demikian, ada keterbatasan SDM yang berlatar belakang
pendidikan kesenian padahal jumlah kegiatan pada bidang seni budaya
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cukup banyak. Solusinya adalah memberdayakan personil yang ada
dan

pengiriman

personil

pendidikandanPelatihan

untuk

terkait

mengikuti

seni

budaya

Bimtek
untuk

dan

atau

peningkatan

kompetensi
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih belum
memadai dikarenakan jumlah kegiatan yang cukup banyak pada
bidang seni Budaya dan kurangnya SDM yang berlatar belakang
pendidikan kesenian, akan tetapi dapat diberdayakan secara
optimal sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada Program Pengembangan Nilai
Budaya,

Program

Pengelolaan

Pengelolaan

Keragaman

Kekayaan

Budaya,

Budaya,

Program

Program

Pengembangan

Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budayadengan anggaran Rp.
1.377.382.000,- realisasi Rp.836.350.000,- atau 74.32%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program

Pengembangan

Nilai

Budaya,

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

b. Prosentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
Kelurahan (LPMK,BKM).
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja terrendah adalah pada tahun 2014. Sedangkan capaian kinerja
dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Capaian kinerja terrendah
adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah 100%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor antara
lain antusiasme warga masyarakatdalam berpartisipasi membangun
lingkungan

mereka,

program

pemerintah

yang

mendukung

pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat, dan
dukungan SKPD lain yaitu 4 Kecamatan. Namun demikian, masih
terdapat kelemahan pada aspek pembinaan yang belum dilaksanakan
secara terus menerus. Solusinya adalah pembinaan secara terus
menerus,

pemberian

dukungan

dana

operasional,

dan

untuk

meningkatkan motivasi kerja LPMK, pemberian insentif kepada 23
ketua LPMK se-Kota Salatiga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas.
c) Anggaran
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Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

Keberdayaan

Masyarakat/

anggaran sebesar
286.778.500,-

mencukupi

pada

program

Bapermasper,KB

Peningkatan

dan

KPdengan

Rp. 323.800.000,- terealisasi sebesar Rp.

atau

88,57

%

dan

Program

Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat pada 4 Kecamatan dengan anggaran
Rp.2.417.863.000,- realisasi Rp.2.376.363.800 atau 98.28%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat/ Bapermasper,KB dan
KP dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Kecamatan
Sidomukti, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan
Sidorejo).
c. Cakupan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
berprestasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 72% dan terrealisasi 72%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat setiap
tahunnya. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 72%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah 72%. Dengan demikian target RPJMD telah
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
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5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya peran LPMK
dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan
nilai-nilai kehidupan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat
kelemahan pada aspek target dimana, cakupan LPMK yang berprestasi
masih sangat sedikit jumlahnya. Solusinya adalah pembinaan secara
berkelanjutan dan sinergi yang baik antara LPMK dengan aparat
Pemerintahan Kelurahan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

Keberdayaan

Masyarakat/

anggaran sebesar
286.778.500,-

mencukupi

atau

pada

program

Bapermasper,KB

dan

Peningkatan
KPdengan

Rp. 323.800.000,- terealisasi sebesar Rp.
88,57

%

dan

Program

Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat pada 4 Kecamatan dengan anggaran
Rp.2.417.863.000,- realisasi Rp.2.376.363.800 atau 98.28%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat/ Bapermasper,KB dan
KP dan Program program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
(Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo,
Kecamatan Sidorejo).
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d. Cakupan Posyandu Aktif
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap
tahunnya.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahunnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD adalah 100%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya dukungan SDM
kader posyandu yang aktif dalam menggerakkan masyarakat, peran
serta masyarakat yang memahami akan pentingnya posyandu dan
didukung oleh program pemerintah kota salatiga. Namun demikian,
ketersediaan SDM yang memahami Posyandu dan srana prasara
penunjang

masih

terbatas.

Solusinya

adalah

menjaring

kader

Posyandu yang baru melalui pelatihan-pelatihan, dan penambahan
sarana prasarana penunjang program.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan terdiri dari berbagai unsur,
baik dari unsur pemerintah (mulai dari tingkat Kelurahan,
Kecamatan, dan SKPD terkait Tingkat Kota, UPTD Puskesmas),
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maupun lembaga masyarakat (LPMK, dan PKK tingkat RW dan RT)
dan peran serta aktif Kader Posyandu.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan

Masyarakatdengan

anggaran

sebesar

Rp.42.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.970.000,- atau 52,31%.
Penggunaan sumberdaya yang ada dalam mencapai sasaran
tersebut didukung dari berbagai unsur, baik dari unsur pemerintah
(mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan SKPD terkait
Tingkat Kota, UPTD Puskesmas), maupun lembaga masyarakat
(LPMK, dan PKK tingkat RW dan RT ) dan peran serta aktif Kader
Posyandu.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

76. Sasaran

76:

Terwujudnya

Akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
Sasaran 76 (tujuh puluh enam) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran
sebesar 78,78%dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja
indikator pada sasaran 76 (tujuh puluh enam) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :

No
1

2
3
4
5

Indikator
Target
Laporan keuangan daerah yang
mendapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP)
Prosentase
ketepatan
waktu
penyusunan LAKIP & PKT
Prosentase laporan hasil pemeriksaan
yang terbit tepat waktu
Persentase aduan yang tertangani
Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian
sertifikasi keahlian barang dan jasa
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

90%

70 %

75%

100%

100%

100%

100 %

95%

50 org

50 org

50 org

15 org

Tahun
2016

20%

355

6

7

1

2
3
4
5
6

7

1

2
3
4
5
6

7

Prosentase SKPD yang taat aturan
dalam penatausahaan barang milik
daerah
Ketepatan waktu proses
penganggaran dan
penetapan/perubahan APBD
Realisasi
Laporan keuangan daerah yang
mendapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP)
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan LAKIP & PKT
Prosentase laporan hasil pemeriksaan
yang terbit tepat waktu
Persentase aduan yang tertangani

90%

90%

96%

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

50%

53,85
%
60%

63,5%

65.38%

75%

53,85
%
60%

67,32%

81.66%

100%

100%

100%

100 %

100%

Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian
sertifikasi keahlian barang dan jasa
Prosentase SKPD yang taat aturan
dalam penatausahaan barang milik
daerah
Ketepatan waktu proses
penganggaran dan
penetapan/perubahan APBD
Capaian kinerja
Laporan keuangan daerah yang
mendapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP)
Prosentase laporan hasil pemeriksaan
yang terbit tepat waktu
Persentase aduan yang tertangani

12 org

Prosentase ketepatan waktu
penyusunan LAKIP & PKT
Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian
sertifikasi keahlian barang dan jasa
Prosentase SKPD yang taat aturan
dalam penatausahaan barang milik
daerah
Ketepatan waktu proses
penganggaran dan
penetapan/perubahan APBD

a. Laporan keuangan daerah

8org

14 org

90%

90%

97%

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

100%

Tepat
waktu

28 org

88%

Tepat
waktu

95%

5%
(5 org)
85.36%

Tepat
waktu

Tepat
waktu

WDP

78,78%
WDP

83,3%

63,16% 66,77% 96,14%

108.88%

100%

100%

105.26%

50%
24 %
90%

100%

100%

53,85% 53,85%
16%

28%

100 %
63,5%

65.38%

186,67%

25%

90%

101%

95%

100%

100%

100%

97%

100%

yang mendapat opini wajar tanpa

pengecualian (WTP)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 adalah WTP dan terrealisasi WDP,

sehingga

capaian kinerjanya adalah WDP (50%)dengan kategorikurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap
tahunnya yaitu WDP.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama
setiap tahunnya yaitu WDP.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 WTP, sedangkan target
akhir RPJMD adalah WDP. Dengan demikian target RPJMD belum
tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan capain kinerja ini dikarenakan masih terdapat 3 (tiga) SKPD
yang belum selesai hasil pelaksanaan sensus barang milik Daerah
yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, dan Dinas Bina Marga dan Pendayagunaan Sumber Daya
Air. Solusinya adalah pembinaan dan rekonsiliasi yang dilaksanakan
secara rutin dan berkala.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal agar kegiatan dapat
berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupi

pada

Program

Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dengan anggaran Rp.208.000.000,- realisasi Rp.163.314.000,- atau
78.52%,

dan

pengelolaan

Program

keuangan

Peningkatan
daerah

dan

anggaran

Pengembangan

Rp.4.370.084.000,-

realisasi Rp.3.275.619.071,- atau 74.96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
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Program

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian

kinerja

ini

yaituProgram Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dan Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah.

b. Prosentase ketepatan waktu penyusunan LAKIP& PKT
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 65.38%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 65.38% dengan kategori cukup berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat setiap
tahunnya. Realisasi kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat
setiap tahunnya. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 65.38%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 100%. Dengan demikian target
RPJMD belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan kurangnya data base di
masing-masing SKPD sebagai dasar penyusunan laporan kinerja, dan
kurangnya perhatian pimpinan SKPD terhadap perjanjian kinerja dan
laporan kinerja.

Solusi yang dilakukan Bagian Organisasi dan

Kepegawaian dalam meningkatkan capaian kinerja kinerja antara lain
membangun Data Base secara online ( E-SAKIP) dan pembinaan
kepada SKPD tentang pentingnya Perjanjian Kinerja dan Laporan
Kinerja.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
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a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan masih terbatas.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan
KDH dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- terrealisasi
sebesar Rp 93.701.100,- atau 72,08%
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH.

c. Persentase laporan hasil pemeriksaan yang terbit tepat waktu
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 75% dan terrealisasi 81.66%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 108.88% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 81.66%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 75%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 6.66%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional
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5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Walaupun realisasi kinerja melebihi target RPJMD, namun masih
terdapat kelemahan pada aspek target dimana inspektorat belum
menargetkan 100% untuk indikator ini. Penyebab belum tercapainya
prosentase capaian kinerja penerbitan LHP tepat waktu meskipun
sudah ada kenaikan dibanding tahun lalu dikarenakan masih adanya
pemeriksaan yang dilakukan di bulan Desember dan masih harus
menunggu tanggapan dari obyek pemeriksaan dan klarifikasi atas NHP,
serta beberapa LHP yang penerbitannya melebihi 2 (dua) bulan setelah
pemeriksaan berakhir dilaksanakan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan
KDH dengan anggaran sebesar Rp.227.790.000,- terrealisasi
sebesar Rp 169.655.000,- atau 74.47%
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program dan Kegiatan yang menunjang adalah Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH.
d. Persentase aduan yang tertangani
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 95% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 105.26% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap
tahunnya sebesar 100%.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2015 cenderung sama
setiap tahunnya yaitu 100%. Capaian kinerja tertinggi adalah pada
tahun 2016, dikarenakan pada tahun 2016 ada penurunan target dari
tahun sebelumnya sebesar 100% menjadi 95%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 95%. Dengan demikian realisasi kinerja
melebihi target RPJMD sebesar 5%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan setiap aduan masyarakat
yang masuk senantiasa ditangani dan ditindaklanjuti secara tuntas oleh
Inspektorat. Hal ini disebabkan Inspektorat selalu menyelesaikan aduan
dengan melakukan pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus
untuk akuntabilatas dan transparansi penyelengaraan

pemerintah

daerah. Namun pada indikator ini, serapan anggaran rendah,
dikarenakan anggaran yang sediakan pada Tahun Anggaran 2016
besar sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah menunggu laporan
pengaduan yang masuk. Solusinya adalah peningkatan kinerja dan
perencanaan yang matang dalam penganggaran agar sisa anggaran
tidak terlalu besar.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas
akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal sehingga kegiatan
dapat berjalan secara lancar dan efisien.
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b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupi pada Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH

dengan

anggaran

Rp.600.000.000,-

realisasi

sebesar

Rp.512.800.000,- atau 85.46%.
Meskipunrealisasi kinerja 100%, tidak serta merta realisasi
keuangan juga 100%. Hal ini dikarenakan aduan yang ditangani
oleh Inspektorat pelaksanaanya dilakukan bersamaan waktunya
dengan pemeriksaan reguler, maka pengeluaran honor hanyasatu
di pemeriksaan regular sehinggaterjadi efisiensi pembiayaan atas
penanganan aduan masyarakat tersebut. Disamping itu juga karena
anggaran yang sediakan pada Tahun Anggaran 2016 besar
sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah menunggu laporan
pengaduan yang masuk.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.

e. Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian barang dan
jasa
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 20% dan terrealisasi 5%, sehingga capaian
kinerjanya adalah 25% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2015.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 14,88%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 20%. Dengan demikian target
RPJMD belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan rendahnya minat dari PNS
untuk terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa. Solusinya adalah
penekanan pentingnya sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dalam
pelaksanaan pembangunan sehingga PNS dapat berperan penting
dalam pembangunan. Upaya tersebut harus didukung oleh berbagai
pihak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada Program Peningkatan Kapasitas
sumber daya Aparaturdengan anggaran Rp. 205.000.000 realisasi
Rp. 198.083.240 atau 96,6%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur.
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f.

Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik
Daerah
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 88% dan terealisasi 85.36%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 97% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 85.36%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 88%. Dengan demikian target
RPJMD belum tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Kegagalan capaian kinerja ini dikarenakan masih ada SKPD yang
belum membuat atau menyelesaikan laporan barang milik daerah
dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
daerah.

Solusinya

adalah

pembinaan

dan

rekonsiliasi

yang

dilaksanakan secara rutin dan berkala.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
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c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada

Terjadi efisiensi anggaran

sebesar 14,54%, pada Program Program Peningkatan dan
Pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah

anggaran

Rp.4.370.084.000,- realisasi Rp.3.275.619.071,- atau 74.96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah.

g. Ketepatan Waktu proses penganggaran dan penetapan/perubahan
APBD
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.
Target tahun 2016 adalah tepat waktu dan terrealisasi tepat waktu,
sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung sama setiap tahun
yaitu tepat waktu.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 sama setiap tahun
yaitu 100%.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah tepat waktu,
sedangkan target akhir RPJMD adalah tepat waktu. Dengan demikian
target RPJMD telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan proses penganggaran dan
penetapan/perubahan APBD telah berpedoman
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Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang
diterbitkan setiap tahun dan setiap tahap proses penyusunan APBD
telah diatur dan penetapan Perda APBD Kota Salatiga telah memenuhi
jadwal sebagaimana diatur dalam Permendagri dimaksud. Namun
demikian, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggung jawaban. Solusinya adalah adanya komitmen yang
kuat antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengelolaan anggaran
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung
jawaban.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada
Pengembangan

pengelolaan

Program Peningkatan dan

keuangan

daerah

anggaran

Rp.4.370.084.000,- realisasi Rp.3.275.619.071,- atau 74.96%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah.

77. Sasaran

77:

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

daerah

yangvisioner, ramah lingkungan dan sustainable
Sasaran 77 (tujuh puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja sasaran
sebesar 100%dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
kinerja indikator pada sasaran 77(tujuh puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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No
a

b

a

b

a

b

Indikator
Target
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Tersedianya Raperda RDTK
dan Zonasi
Realisasi
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Tersedianya Raperda RDTK
dan Zonasi
Capaian kinerja Kinerja
Tersedianya peraturan/regulasi
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Tersedianya Raperda RDTK
dan Zonasi

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

50%

50%

50%

50%

100%

80%

50%

50%

50%

80%

100%

80%

100%

100%

100%

160%

100%
100%

100%

a. Tersedianya Peraturan/Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terrealisasi 100%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan

capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

meningkat. Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016

sebesar 100%,

sedangkan target akhir RPJMD sebesar 100%. Dengan demikian
target RPJMD telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Standar

nasional

untuk

tersedianya

Peraturan/Regulasi

RTRW

terdapat pada Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota.

ditetapkan
Hal

ini

dengan
berarti

bahwa

Peraturan
setiap

Daerah
Pemerintah

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib mengaturnya dalam
Peraturan Daerah. Dan untuk Kota Salatiga sudah sesuai dengan
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ketentuan tersebut. Untuk dokumen Rencana Tata Bangunan wilayah
pada tahun 2015 ini sudah tersedia.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan

indikator

tersedianya

Peraturan/Regulasi

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun ini, karena peraturan
tersebut sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah pada tahun
2011. Walaupun demikian, masih diperlukan tindak lanjut atas regulasi
tersebut. Solusinya adalah penyediaan anggaran untuk program
penunjang tindak lanjut regulasi tersebut.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada

program Perencanaan Tata

Ruang, program Perencanaan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh dan Program Perencanaan Pengembangan Kota
Kota

Menengah

dan

Besar

dengan

anggaran

sebesar

Rp.1.411.160.000,- terealisasi sebesar Rp.1.232.425.500,- atau
87.33%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu
Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

Program

Perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan Program
Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar.
b. Tersedianya Raperda RDTK dan Zonasi
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 80% dan terrealisasi 80%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun
ini.dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi tahun 2016 sebesar 80%, dari target 80%.Tahun 2012-2015
indikator ini belum diukur, karena masih menjadi satu dengan indikator
tersedianya peraturan/regulasi tentang Tata Ruang Wilayah.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 80%, sedangkan
target akhir RPJMD sebesar 80%. Dengan demikian target RPJMD
telah tercapai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Standar nasional untuk tersedianya Peraturan/Regulasi RTRW terdapat
pada Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan

Ruang,

bahwa

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Hal ini berarti bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia wajib mengaturnya dalam Peraturan Daerah. Dan untuk Kota
Salatiga,hanya tinggal menyusun pengaturan Rencana Detail Tata
Ruang, yang pada saat ini sudah selesai Raperdanya, tinggal
menunggu proses pembahasan di DPRD.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Peraturan tentang
Rencana Detil Tata Ruang draft dokumennya sudah ada. Namun
demikian, target masih 80%, karena saat ini prosesnya masih
pembahasan dengan DPRD Salatiga. Solusinya adalah adanya
komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam proses
pembahasan draft agar dapat segera ditetapkan menjadi Perda.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
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Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap sudah mencukupipada

program Perencanaan Tata

Ruang, program Perencanaan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh dan Program Perencanaan Pengembangan Kota
Kota

Menengah

dan

Besar

dengan

anggaran

sebesar

Rp.1.411.160.000,- terealisasi sebesar Rp.1.232.425.500,- atau
87.33%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu
Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

Program

Perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan Program
Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

78. Sasaran78 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
daerah
Sasaran

78

(tujuh

puluh

delapan)

terdiri

dari

1

(satu)

indikator

sasaran.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai capaian kinerja sasaran
100,85% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian kinerja
indikator pada sasaran 78 (tujuh puluh delapan) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:
No
a

a

a

Indikator
Target
Prosentase tingkat keterisian
data
sistem
informasi
pembangunan daerah dan
data pembangunan Kota
Salatiga
Realisasi
Prosentase tingkat keterisian
data
sistem
informasi
pembangunan daerah dan
data pembangunan Kota
Salatiga
Capaian kinerja Kinerja
Prosentase tingkat keterisian
data
sistem
informasi
pembangunan daerah dan
data pembangunan Kota
Salatiga
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

80%

80%

75%

81,3%

81,8%

80%

81,23%

82,19%

82%

82.50%

100%

101,53% 109,58%

100,86%

100.86%
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a. Prosentase tingkat keterisian data sistem informasi pembangunan
daerah dan data pembangunan Kota Salatiga
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 81,80% dan terealisasi 82.50%, sehingga
capaian kinerjanya adalah 100.86% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Realisasi
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.
Capaian kinerja tertinggi adalah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 82.50%,
sedangkan target akhir RPJMD sebesar 81.8%. Dengan demikian
realisasi kinerja melebihi target RPJMD sebesar 0.7%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini.dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan dalam melakukan
pengumpulan data didukung dengan anggaran dan mengoptimalkan
sumber daya manusia yang ada. Namun demikian prosentase
keterisian data sangat berkaitan dengan SKPD teknis sebagai sumber
data. Solusi yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah lebih mendorong
SKPD untuk menyajikan data yang valid dan up to date.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terdapat

efisiensi

sumberdaya yaitu:
a) Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sudah memadai.
b) Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

sudah

sesuai dengan

kebutuhan.
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c) Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan
dianggap

sudah

mencukupipada

Program

Pengembangan

Data/Informasi, Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi dan Program Pemanfaatan Ruangdengan anggaran
sebesar Rp. 752.205.000,- terealisasi sebesar Rp. 524.169.802,atau 69.68%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerjaini yaitu
Program

Pengembangan

Data/Informasi,

Program

Peningkatan

Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, dan Program Pemanfaatan Ruang.
79. Sasaran79: Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat
Sasaran Pada sasaran 79 (tujuh puluh sembilan) terdiri dari 1 (satu) indikator
sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran
sebesar 0% dengan kategori kurang berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 79 (tujuh puluh sembilan) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Tahun
2012

Indikator
Target
a Prosentase Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu
Realisasi
a Prosentase Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu
Capaian Kinerja
a Prosentase Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu

a. Prosentase

Partisipasi

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

100%

100%

100%

100%

69%

83%

0%

0%

69%

83%

0%

0%

Masyarakat

dalam

Pemilu

(Pemilukada,

Pemiluleg, Pilpres)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 0% sehingga capaian
kinerja 0 % dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja
dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
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Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 fluktuatif, Tahun 2015 dan Tahun
2016 realisasi 0%.
Capaian kinerja dari tahun 2013 – 2016 fluktuatif bahkan capaian kinerja
tahun 2015 dan 2016 sebesar 0%, dan capaian tertinggi tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Target akhir RPJMD adalah 100% (rata-rata tiap tahun 100%),
sedangkan realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 0% tidak sesuai
dengan target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Penyebab kegagalan kinerja pada tahun 2016 ini karena tidak ada
penyelenggaraan Pemilukada, Pemileg dan Pipres karena siklus Pemilu
biasanya 5 tahun sekali.
Solusi yang dilakukan adalah:
a. Merevisi Indikator Kinerja Utama yang digunakan karena tidak sesuai
jika digunakan untuk RPJD.
b. Tidak menganggarkan pendanaan yang mendukung indikator kinerja
ini karena tidak ada pelaksanaan kegiatan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
-

80. Sasaran 80 : Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat
dalam politik
Pada sasaran 80 (delapan puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 80 (delapan puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut:
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Indikator

2012

2013

2014

2015

2016

1. Prosentase Perempuan dalam
lembaga legislatif (DPRD)

-

32%

30%

28%

28%

1. Prosentase Perempuan dalam
lembaga legislatif (DPRD)
Capaian Kinerja :

-

32%

32%

24%

28%

1. Prosentase Perempuan dalam
lembaga legislatif (DPRD)

-

100%

106,67%

86%

100%

Target :

Realisasi :

a. Prosentase Perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 28% dan terealisasi 28% sehingga capaian
kinerja sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif setiap
tahunnya, dan tertinggi tahun 2014.
Capaian kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif dan capaian
kinerja tertinggi pada tahun 2014.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Target akhir RPJMD adalah sebesar 28% dan realisasi tahun 2016 juga
28%. Dengan demikian tercapai sasaran kinerjanya.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Standar nasional tentang Undang-undang Pemilu, kuota keterwakilan
perempuan dalam DPRD sebesar 30%, sehingga masih kurang 2% lagi
agar dapat mencapai standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini karenaadanya regulasi yang mengatur
kuota perempuan dalam politik maksimal 30% memberikan peluang bagi
perempuan untuk berperan dalam politik untuk pembangunan daerah.
Kekurangan indikator ini adalah target yang ditetapkan belum sesuai
dengan standar nasional.
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Solusinya dari kekurangan indikator adalah jumlah target ditambah pada
RPJMD yang akan datang jika masih digunakan sebagai indikator
kinerja.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Untuk mencapai sasaran kinerja ini adanya efisiensi sebagai berikut:
a) Sumber daya manusia
Dalam pelaksanaan kegiatan didukung oleh 33 orang pegawai
Sekretariat DPRD, meskipun terbatas tetapi dapat dioptimalkan,
sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b) Sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah cukup untuk mendukung
tercapainya target kinerja organisasi.
c)

Anggaran
Anggaran berasal dari APBD Kota Salatiga dan sudah mencukupi.

7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan
pencapaian kinerja.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat.

81. Sasaran 81 : Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam
politik
Sasaran 81 (delapan puluh satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 99,29% dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun
2012-2016 dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut :
No
a

b

c

a

b

c

Indikator
Target
Prosentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka
kriminalitas di Kota Salatiga
Realisasi
Prosentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka
kriminalitas di Kota Salatiga
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

95%

95%

95%

95%

95%

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

-

100%

100%

100%

100%
(0-25
aman)

84,97%

85,71%

90%

95%

93%

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3x patroli
sehari

3 x patroli
sehari

-

100%
(2.50)

100%
(2.7)

100%
(10.19)

100%
(15.17)
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a

b

c

Capaian Kinerja
Prosentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka
kriminalitas di Kota Salatiga

a.

89,44%

90,20%

94,74%

100%

99,29%
97,89%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Tahun 2016 sebesar 95% dan realisasi kinerja sebesar 93%
sehingga capaian kinerjanya adalah 97,89% dengan kategori sangat
berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dan tahun 2015
merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan

capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

cenderung

fluktuatif,dan capaian kinerja tahun 2015adalah capaian kinerja
tertinggi.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
Target pada RPJMD adalah 95%, sedangkan realisasi kinerja tahun
2016 sebesar 93%. Dengan demikian, pada target akhir RPJMD
sebesar 95% masih kurang 2%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran pada indikator
ini antara lain :


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban
umum dan ketentraman lingkungan.



Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.



SDM yang kompeten dalam Penyelesaian Pelanggaran K3.
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Kekurangan pada indikator ini adalah SKPD belum berani menargetkan
pencapaian 100%.
Solusi yang diajukan adalah pembinaan dan sosialisasi kepada
masyarakat secara terus menerus dan kontinyu.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
d. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan.
e. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai.
f. Anggaran
Anggaran

yang

dipergunakan

untuk

mendukung

pencapaian

sasaran ini dianggap sudah mencukupi/memadai, bahkan untuk
tahun 2016 ini terdapat efisiensi sebesar 20,05% terealisir sebesar
79,95%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran
yaitu Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.

b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Targettahun 2016 sebesar 100%realisasi kinerja 100% sehingga
capaian kinerja adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2012-2016 stabil atau dapat dipertahankan.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2012-2016 juga stabil atau dapat
dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis
organisasi
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Target RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun 2016 adalah 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan:
a. Rutinnya pelaksanaan patroli.
b. Penambahan jumlah personil SATPOL PP untuk melakukan patroli
untuk melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Meskipun tercapai indikator sasaran ini masih terdapat kelemahan yaitu
Sumber Daya Manusia yang belum memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan.
Sebagai solusinya adalah dengan penambahan frekuensi bimbingan
teknis dan pendidikan serta pelatihan untuk peningkatan SDM Satpol
PP.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a. Sumber Daya Manusia
Untuk SDM adanya penambahan melalui tenaga kontrak sehingga
jumlahnya sesuai mencukupi dengan kebutuhan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebut sudah
cukup efisien dan memadai
c. Anggaran
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran
ini dianggap sudah mencukupi/memadai, bahkan untuk Tahun 2016
ini terdapat efisiensi sebesar 24,33% terealisir 75,67%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran
yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c.

Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

378

Target tahun 2016 sebesar 100% terealisasi 100% sehingga capaian
kinerja 100% dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2013-2016 cenderung menurun, dan tahun 2013
merupakan realisasi kinerja yang tertinggi.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 cenderung menurun dan capaian
kinerja tertinggi adalah pada tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
Target RPJMD adalah 100% sedangkan realisasi kinerja sampai tahun
2016 adalah 100%.
Maka disimpulkan bahwa kondisi kemanan di Kota Salatiga aman
karena skor ambang batas aman adalah 0-25 (skor kriminalitas).
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan capaian kinerja ini melalui langkah-langkah:
a) Koordinasi yang intens antara Pemerintah Kota Salatiga dengan
aparat penegak hukum dan instansi terkait.
b) Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat.
c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparat
penegak hukum dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi
kepada masyarakat.
Kelemahan pada indikator ini yaitu angka kriminalitas meskipun masih
dalam batas aman tetapi mengalami trend kenaikan.
Solusi yang diajukan adalah penyuluhan tentang keamanan dan
ketertiban lingkungan masyarakat lebih ditingkatkan dan dilakukan
secara kontinyu.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
a) Sumber daya manusia yang mendukung tercapainya sudah
memenuhi kebutuhan namun perlu ditambah.
b) Sarana prasarana sampai saat ini masih mencukupi untuk
melaksanakan kegiatan
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c) Anggaran, masih perlu peningkatan bidang keuangan untuk
penguatan kelembagaan.
7) Analisis

Program

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalanpencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara
lain:
a. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak
kriminal
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

82. Sasaran 82 : Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum
Sasaran 82 (delapan puluh dua) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
39,38% dengan kategori kurang berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016
dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut :

No
a

b

c

a

b

c

a

b

Indikator
Target
Prosentase Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah di Kab/Kota
Prosentase jumlah angkutan
umum yang melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna
angkutan umum dengan kapasitas
angkutan umum yang tersedia
(Load Factor)
Realisasi
Prosentase Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah di Kab/Kota
Prosentase jumlah angkutan
umum yang melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna
angkutan umum dengan kapasitas
angkutan umum yang tersedia
(Load Factor)
Capaian Kinerja
Prosentase Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah di Kab/Kota
Prosentase jumlah angkutan
umum yang melakukan
pelanggaran
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

80%
(12 Perda)

80%
(12 Perda)

83%
(13 Perda)

87%
(14 Perda)

100%
(16 Perda)

23%

22%

50%

60%

63%
(10 Perda)

63%
(10 Perda)

26%

41%

33%

24,91%

72,41%

39,38%
63%

88.46%

13,63%

63%
(10 Perda)

79%

63%
(10 Perda)

79%

63%
(10 Perda)

76%
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c

Perbandingan jumlah pengguna
angkutan umum dengan kapasitas
angkutan umum yang tersedia
(Load Factor)

66%

41,51%

a. Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah di Kab/Kota
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Targettahun 2016 sebesar 100% dan tercapai 63% sehingga capaian
kinerjanya adalah 63% dengan kategori cukup berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung menurun, dan tahun
2012 dan tahun 2013 merupakan realisasi kinerja tertinggi.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2012-2016 juga cenderung
menurun, dan tahun 2012 dan tahun 2013 capaian kinerja tertinggi.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir RPJMD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 63%. Dengan demikian terdapat
kekurangan sebesar 37%.
4) Membandingkanrealisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa penyebab penurunan kinerja antara lain :
a. SDM yang kompeten dalam penegakan Perda dan Perkada masih
kurang.
b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
Solusi yang direncanakan adalah melalui:
a. Pengiriman SDM untuk mengikuti Diklat dan Bimtek agar memiliki
kompetensi yang memadai
b. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi kekurangan efisiensi
sumberdaya antara lain:
a.Sumber Daya Manusia
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Untuk SDM yang ada pada dasarnya belum sesuai dengan
kebutuhan.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana untuk mencapai indikator kinerja tersebutmasih
kurang efisien dan memadai.
c. Anggaran
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran
ini dianggap sudah mencukupi/memadaitercapai efisiensi sebesar
20,04% dan terealisir 79,96%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
b. Prosentase Jumlah Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Tahun 2016 adalah 22% tercapai sebesar 41% berarti terjadi
kenaikan pelanggaran 19% dengan realisasi capaian kinerja 13,63%
atau kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2015-2016 kecenderungan menurun.
Sedangkan capaian kinerja dari tahun 2015-2016 juga mengalami
penurunan capaian kinerja paling baik pada tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir pada RPJMD adalah 22%, sedangkan realisasi kinerja
sampai dengan tahun 2016 adalah 13,63%. Dengan demikian masih
terdapat kekurangan capaian kinerja.
4) Membandingkanrealisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan dikarenakanbanyaknya terjadi pelanggaran yang disebabkan
oleh kendaraan penumpang atau barang yang melintasi kota Salatiga
yang berasal dari Kabupaten/Kota lain Dalam Provinsi Jawa Tengah
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ataupun Provinsi Luar Jawa Tengah dan tidak memenuhi syarat
kelengkapan administrasi serta laik jalan.
Sebagai solusi adalah sosialisasi yang intensif terhadap pemilik
kendaraan penumpang dan kendaraan barang yang melintas Kota
Salatiga baik berasal dari Kabupaten/kota lain Dalam Provinsi Jawa
Tengah ataupun Provinsi Luar Jawa Tengah.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya manusia yang digunakan masih terbatas dan belum
optimal
b) Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana belum memadai dan perlu ditambah dan
dilengkapi
c) Anggaran
Perlu ditambahi anggaran agar indikator dapat tercapai dan
mencukupi
7) Analisisp program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program yang telah ditetapkan untuk pencapaian kinerja ini adalah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
c. Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas
angkutan umum yang tersedia (load factor)
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 60% dan terealisasi 24,91% sehingga
capaian kinerja adalah 41,51% dengan kategori kurang berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja daritahun 2015 dan tahun 2016 menurun, dan tahun
2015 adalah realisasi kinerja tertinggi.
Capaian kinerja dari tahun 2015 dan tahun 2016 juga menurun, dan
capaian kinerja tertinggi adalah tahun 2015
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
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Target pada RPJMD adalah 60%, sedangkan realisasi kinerja tahun
2016 tercapai 24,91%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan
dari target 35,09%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kegagalan

atau

penurunan

kinerja

dikarenakan

banyaknya

permasalahan angkutan umum seperti angkutan umum yang ngetem,
sopir yang ugal ugalan, serta mudahnya kepemilikan kendaraan
bermotor sehingga pemakai angkutan umum beralih ke kendaraan
bermotor.
Solusinya adalah pemberian penyuluhan dan sosialisasi secara intensif
akan

pentingnya

pentingnya

keselamatan

angkutan

umum

berkendara
mengurangi

dan

kebutuhan

kemacetan

jalan

akan
dan

pemborosan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya manusia yang digunakan masih terbatas dan belum
optimal
b) Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana belum memadai dan perlu ditambah dan
dilengkapi
c) Anggaran
Perlu ditambahi anggaran agar indikator dapat tercapai dan
mencukupi
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas
LLAJ.
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83. Sasaran 83: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk
Hukum
Sasaran 83 (delapan puluh tiga) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar
97.18% dengan kategori sangat berhasil. Untuk capaian dari tahun 2012-2016
dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut :
No

Indikator

Target
a
Cakupan Rasio Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kab/Kota
b

Prosentase Penanganan Perkara

Realisasi
a
Cakupan Rasio Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kab/Kota
b

a

b

Prosentase Penanganan Perkara

Capaian Kinerja
Cakupan Rasio Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kab/Kota
Prosentase Penanganan Perkara

a.

Tahun 2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

71 linmas per
10.000
penduduk

71 linmas
per 10.000
penduduk

71 linmas
per
10.000
penduduk
100%
3
perkara

71 linmas
per 10.000
penduduk

71 linmas
per 10.000
penduduk

100%
3
perkara

100%
3
perkara

72 linmas
per
10.000
penduduk
100%
3
perkara

74 linmas
per 10.000
penduduk

67 linmas
per 10.000
penduduk

100%
3
perkara

100%
3
perkara

100%
3
perkara

60 linmas per
10.000
penduduk
100%
3
perkara

100%
3
perkara

64 linmas
per 10.000
penduduk
100%
3
perkara

84,5%

90,14%

101,4%

104,22%

97,18%
94,37%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kab/Kota
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 71/10.000 penduduk dan terrealisasi
67/10.000 penduduk sehingga capaian kinerja adalah 94,37% dengan
kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dan realisasi
kinerja tertinggi pada tahun 2015.
Capaian kinerja dari tahun 2012-2016 juga fluktuatif dengan capaian
kinerja tertinggi pada tahun 2015.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir pada RPJMD adalah 71/10.000 linmas per penduduk,
sedangkan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 67/10.000 linmas
perpenduduk atau 94,37%.
Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebesar 5,63% dari target
RPJMD.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Realisasi kinerja tahun 2016 sebanyak 67/10.000 (linmas perpenduduk)
dibandingkan dengan standar nasional 74/10.000 (linmas perpenduduk)
atau tercapai 90,54%.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai cukup baik melalui
kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungannya
dengan menjadi anggota linmas.
Namun masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu masyarakat
yang menjadi anggota linmas sudah berusia 40 tahun keatas sehingga
masih diperlukan regenerasi dan sosialisasi dan pemahaman kepada
masyarakat.
Solusi yang diajukan adalah perekrutan anggota linmas yang baru
melalui sosialisasi dan pelatihan secara kontinyu, terstruktur dan masif.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya
antara lain:
a) Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana sudah mencukupi untuk mencapai indikator kinerja
tersebut sudah cukup efisien dan memadai.
c) Anggaran
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran
ini dianggap sudah mencukupi/memadai, pada tahun 2016 efisiensi
sebesar 2,83% dari realisasi sebesar97,17%.
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7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran
yaitu Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
b. Rasio penanganan perkara
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100 % terealisasi 100% sehingga capaian
kinerja adalah 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian

kinerja

dari

tahun

2012-2016

juga

stabil

dan

dapat

dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target pada RPJMD adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja tahun
2016 adalah 100%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab kinerja yang dapat dipertahankan ini karena:
a) Mengkoordinasikan aparat Pemda yang diperiksa oleh aparat
penegak hukum agar satu suara dalam memberikan keterangan
serta meningkatkan kondusifitas lingkungan dan rasa persatuan
diantara aparat Pemda.
b) Koordinasi yang baik antara Bagian Hukum Setda dengan Aparat
Penegak Hukum di Kota Salatiga.
c) Koordinasi yang intens antara SKPD terkait dengan Bagian Hukum
Setda dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam
pelaksanaan pekerjaan.
Meskipun demikian ada juga kelemahan dalam indikator ini yakni masih
adanya Aparatur Sipil Negara Kota Salatiga yang masih tersangkut
kasus hukum baik perdata maupun pidana.
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Solusi yang dilakukan adalah pemberian penyuluhan tentang hukum dan
jika sudah terkena kasus hukum dilakukan pendampingan sejak awal
perkara sampai dengan putusan hakim pengadilan.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
a) SDM yang ada cukup memadai dalam mencapai target kinerja.
b) Keuangan, cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
dengan efisiensi 8,63%
c) Sarana prasarana, cukup memadai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program : Penataan peraturan perundang-undangan
84. Sasaran 84: Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak
Pada sasaran 84 (delapan puluh empat) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 93% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 84 (delapan puluh empat) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:

No
a

a

a

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

100%

100%

100%

100%

Realisasi
Prosentase Pengaduan tentang
pelanggaran terhadap terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan

-

100%

100%

100%

93%

Capaian Kinerja
Prosentase Pengaduan tentang
pelanggaran terhadap terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan

-

100%

100%

100%

93%

Indikator
Target
Prosentase Pengaduan tentang
pelanggaran terhadap terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan

c. Prosentase Pengaduan tentang pelanggaran terhadap terhadap hak anak
yang dapat diselesaikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100 % dapat terrealisasi sebesar 93% sehingga
capaian kinerja adalah 93% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif dan realisasi
kinerja terendah pada tahun 2016.
Capaian kinerja dari tahun 2013-2016 juga fluktuatif dengan capaian kinerja
terendah pada tahun 2016.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2016
sebesar 93%, sehingga capaian kinerja kurang sebesar 7% dari target dari
perencanaan meskipun secara rata-rata masih sangat berhasil.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini karena:
a. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga;
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KDRT;
c. Meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan terhadap anak.
Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator sasaran ini
yaitu kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak dan kewajiban anak
yang perlu dicukupi.
Solusi

yang

dilakukan

adalah

menambah

jumlah

sosialisasi

dan

penyebaran informasi kepada orang tua tentang hak dan kewajiban yang
wajib dipenuhi.
6) Analisis atas efisiensi sumber daya yang digunakan
a) Sumber Daya Manusia
Untuk SDM yang ada pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan
berasal dari Kejaksaan

Negeri,

Kementerian

Agama, Polresta,

Bappeda, Bagian Hukum, Tim Penggerak PKK, Pusat Penelitian Studi
Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).
b) Sarana dan Prasarana
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Sarana prasarana sudah mencukupi untuk mencapai indikator kinerja
tersebut sudah cukup efisien dan memadai.
c) Anggaran
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran
ini dianggap sudah mencukupi/memadai, pada tahun 2016 realisasi
sebesar

50,98%,

namun

masih

perlu

ditambahi

jumlah

dan

perencanaan yang lebih terukur agar serapan lebih optimal sehingga
tujuan sasaran dapat tercapai.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
85. Sasaran 85: Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak perempuan
Pada sasaran 85 (delapan puluh lima) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 72,5% dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
pada sasaran 85 (delapan puluh lima) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut:

No
a
b

a
b

a
b

Indikator
Target
Prosentase anggaran
berbasis gender
Keberadaan
Kelembagaan Pokja
PUG
Realisasi
Prosentase anggaran
berbasis gender
Keberadaan
Kelembagaan Pokja
PUG
Capaian Kinerja
Prosentase anggaran
berbasis gender
Keberadaan
Kelembagaan Pokja
PUG

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

2%

2%

2%

2%

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

-

6.28%

1.3%

2.82%

0,9%

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

Ada
(1 pokja)

-

249%

65%

141%

72,5%
45%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase anggaran berbasis gender
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 2 % dan realisasi kinerja 0,9% dengan
capaian kinerja 45% dalam kategori kurang berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif dan realisasi
kinerja tertinggi pada tahun 2013.
Capaian kinerja dari tahun 2013-2016 juga fluktuatif dengan capaian
kinerja tertinggi pada tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD sebesar 2% sedangkan realisasi kinerja tahun 2016
sebesar 0,9% dari APBD.
Dengan demikian masih terdapat kekurangan 1,1% dari target
perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Realisasi kinerja 0,8% jika dibandingkan dengan standar nasional untuk
anggaran PPRG sebesar 5%, maka target anggaran berbasis gender di
Kota Salatiga baru 18% atau masih jauh dibawah standar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja dikarenakan
antara lain :
 Koordinasi antar pemangku kepentingan dan sinkronisasi antar
program-program pembangunan berbasis gender, terutama berkaitan
dengan ketersediaan data pilah gender dan koordinasi kelembagaan
yang belum berjalan dengan optimal.
 Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD pada
masing-masing SKPD secara umum belum memperhatikan
kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari
proses penyusunan renja oleh masing-masing SKPD yang belum
didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang
disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi.
 Pemahaman aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang tergabung
dalam Tim Vocal Point PUG di masing-masing SKPD mengenai
gender, pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran
responsif gender masih kurang.
 Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gendermasih sangat minim.
Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan bimbingan teknis, pelatihan,
dan sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kota Salatiga secara
kontinyu dan berkesinambungan.
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6) Analisis atas efisiensi sumber daya yang digunakan.
a. Sumberdaya manusia
SDM yang ada telah mencukupi tetapi masih ada kekurangan yaitu
pemahaman aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang tergabung
dalam Tim Vocal Point PUG di masing-masing SKPD mengenai
gender, pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran
responsif gender masih kurang.
b. Sarana dan Prasarana
Belum memadai dan perlu ditingkatkan dan ditambah
c. Anggaran
Anggaran yang digunakan belum mencukupi dan perlu ditambah
secara bertahap sehingga bisa mendekati bahkan sama dengan
standar nasional
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
a) Program Pendidikan Non Formal
b) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
e) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
f)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan.

b. Keberadaan Kelembagaan Pokja PUG
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebanyak 1 pokja terealisir sebanyak 1 pokja dengan
capaian kinerja 100% termasuk katagori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 stabil dan tercapai.
Capaian kinerja dari tahun 2012-2016 juga stabil dan tercapai.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
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Target RPJMD adalah adanya Pokja, realisasi kinerja tahun 2016 ada
Pokja yang terbentuk.
Dengan demikian sudah memenuhi target.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja karena Keberadaan Kelembagaan
Pokja PUG mulai dibentuk tahun 2012 dengan Keputusan Walikota
Salatiga Nomor 263/204/2012 tentang Kelompok Kerja (Pokja) dan
Sekretariat PUG. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Pokja PUG
maka dibentuk fokal point di masing-masing SKPD sebagai motor
penggerak bagi SKPD dalam mengimplementasikan PUG dalam siklus
pembangunan daerah.
Meskipun sudah tercapai masih ada beberapa hal yang harus dibenahi,
antara lain :
a) Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan
sinkronisasi antar program-program pembangunan berbasis gender,
dan koordinasi kelembagaan yang belum berjalan dengan optimal.
b) Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD pada
masing-masing

SKPD

secara

umum

belum

memperhatikan

kesenjangan gender dalam pembangunan.
c) Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada SKPD belum
semuanya didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen
Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement
(GBS).
d) Kurangnya

pemahaman

aparatur

pemerintah

Kota

Salatiga

mengenai pengarustamaan dan perencanaan gender.
e) Minimnya ketersediaan sistem data dan informasi gender.
Solusi yang akan dilakukan adalah :
a) Memperbanyak frekuensi sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis
terhadap aparatur pemerintah Kota Salatiga
b) Membentuk

Tim

Koordinasi

yang

lebih

optimal

mengenai

pengarusutamaan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
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a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sudah memadai meskipun sedikit tapi dapat
dioptimalkan.
b. Sarana dan Prasarana
Sudah tersedia dan mencukupi untuk melaksanakan sasaran yang
dimaksud namun perlu ditambah.
c. Anggaran
Anggaran sudah mencukupi dengan realisasi sebesar 91.95%.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

86. Sasaran 86: Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) oleh aparat
Pada sasaran 86 (delapan puluh enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian
sasaran sebesar 98% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai
capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :
No

a

a

a

Indikator
Target
Prosentase Peraturan
Perundang-undangan
yang terbentuk
Realisasi
Prosentase Peraturan
Perundang-undangan
yang terbentuk
Capaian Kinerja
Prosentase Peraturan
Perundang-undangan
yang terbentuk

Tahun
2012

Tahun
2016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

100%

100%
(10 raperda)

100%
(10 raperda)

100%
(10 raperda)

100%

100%

90%
(9 raperda)

100%
(10 raperda)

100%
(10 raperda)

100%

100%

90%

100%

100%

100%

a. Prosentase Peraturan Perundangan-Undangan yang terbentuk
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja
100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
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Realisasi dari tahun 2012-2016 fluktuatif dan cenderung naik stabil dengan
realisasi terendah tahun 2013.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 fluktuatif dan cenderung naik stabil dengan
realisasi terendah tahun 2013.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja 100%, sehingga sudah
sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisispenyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator diatas antara lain :
- Koordinasi yang intensif SKPD pengusul Raperda dalam penyusunan dan
pembahasan Raperda baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, serta
untuk tindak lanjut evaluasi dan klarifikasi
- Perencanaan target waktu secara spesifik dalam penjadwalan prolegda
dengan menyusun kalendar tahunan tahapan pelaksanaan Propperda
secara rinci dengan memperhitungkan resiko keterlambatan waktu
terlaksana dengan baik.
- Pemberian fasilitasi penyusunan naskah akademik dan naskah raperda
dengan

melibatkan

akademisi

atau

lembaga

penelitian

dan

pengembangan sudah optimal.
- Pembagian tugas pengkajian dan pembahasan Raperda secara spesifik
dengan melakukan pembagian Tim kedalam Pokja-Pokja sesuai dengan
bidang tugasnya.
Meskipun demikian masih terdapat kekurangan yaitu:
- Perlu peningkatan koordinasi tim asistensi dengan Pokja RANHAM dan
melakukan pembahasan secara simultan antara Tim Asistensi dan Pokja
Harmonisasi Panitia RANHAM.
- Pentingnya penyederhanaan SOP dan peningkatan SDM perancang
peraturan

perundang-undangan

(legal

drafter)

serta

melakukan

pembinaan terhadap legal drafter di SPKD.
Solusi yang dilakukan antara lain :
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- Peningkatan koordinasi tim Asistensi dengan Pokja Ranham dan Pokja
Harmonisasi Panitia RANHAM
- Melakukan sosialisasi tentang SOP dan pemberian bimtek untuk SDM
perancang peraturan perundang-undangan serta pembinaan untuk legal
drafter SKPD
6) Analisis atas efisiensi terhadap sumber daya yang ada
a) Sumber Daya Manusia yang menangani proses pembentukan Raperda
meskipun sedikit dapat dioptimalkan.
b) Sarana dan Prasarana cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan.
c) Anggaran sudah mencukupi dalam mencapai indikator kinerja.
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
87. Sasaran 87 : Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga Negara
Pada sasaran 87 (delapan puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 98,5% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 87 (delapan puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:
Indikator
Target
a Meningkatnya jumlah Ormas yang
terfasilitasi kegiatanya
b Jumlah Parpol yang terbantu
akuntabilitas keuanganya
Realisasi
a Meningkatnya jumlah Ormas yang
terfasilitasi kegiatanya
b Jumlah Parpol yang terbantu
akuntabilitas keuanganya
Capaian Kinerja
a Meningkatnya jumlah Ormas yang
terfasilitasi kegiatanya
b Jumlah Parpol yang terbantu
akuntabilitas keuanganya

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

30%

30%

30%

100%

100%

9 parpol

9 parpol

9 parpol

8 parpol

8 parpol

20%

30%

24%

100%

97%

9parpol

9 parpol

9 parpol

8 parpol

8 parpol
98,5%

66,7%

100%

80%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% tercapai 97% sehingga capaian kinerja
97% dengan kategori sangat berhasil.
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2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif dengan realisasi
tertinggi pada tahun 2013 dan 2015.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 juga fluktuatif dengan capaian kinerja
tertinggi pada tahun 2013 dan tahun 2015.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Targetakhir tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar
97%, sehingga masih ada kekurangan sebesar 3%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan kinerja ini dikarenakan:
a) Sebagian besar ormas telah mengajukan proposal sesuai ketentuan
untuk mendukung kegiatannya.
b) Adanya koordinasi antara ormas dan Pemerintah Kota dalam
melaksanakan kegiatan.
Meskipun demikian pada indikator ini masih terdapat kekurangan 3%
ormas yang belum terpenuhi dan terfasilitasi kegiatannya dengan dana
APBD Kota Salatiga.
Solusi yang dilakukan adalah dengan penambahan sosialisasi dan
bimtek kepada ormas agar memenuhi syarat administrasi sehingga
dapat terfasilitasi kegiatannya.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
a)

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sudah memadai meskipun sedikit tapi dapat
dioptimalkan

b) Sarana dan Prasarana
Sudah tersedia dan mencukupi untuk melaksanakan sasaran yang
dimaksud namun perlu ditambah
c) Anggaran
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Anggaran sudah memadai/mencukupi dalam pencapaian indikator
kinerja organisasi sebesar terealisasi sebesar 91,53% sehingga
terjadi efisiensi 8,47%.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

b. Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 8 parpol dapat direalisasikan 8 parpol
sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD tahun 2016 adalah 8 parpol yang terbantu akuntabilitas
keuangannya dengan realisasi kinerja 8 parpol sehingga capaian
kinerjanya 100%. Dengan demikian sudah sesuai target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:
a) Peran aktif partai politik dalam berkoordinasi dengan pemkot untuk
mendapat pembinaan.
b) Ketepatan parpol dalam menyusun SPJ sesuai target waktu yang
ditentukan.
Namun demikian masih terdapat kekurangan pada indikator ini yaitu
ketergantungan yang tinggi dari partai politik dengan bantuan dari
Pemerintah Kota Salatiga agar akuntabilitas keuangannya terjaga.
Solusi yang dilakukan yaitu mendorong agar partai politik lebih mandiri
dalam akuntabilitas keuangannya melalui sosialisasi, bimbingan teknis
dan pelatihan tentang akuntabilitas keuangan.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
a. Sumber Daya Manusia yang menangani proses pembentukan
Raperda meskipun sedikit dapat dioptimalkan.
b. Sarana dan Prasarana cukup memadai untuk melaksanakan
kegiatan.
c. Anggaran sudah mencukupi dalam mencapai indikator kinerja.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Pendidikan Politik Masyarakat
88. Sasaran 88: Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga
Pada sasaran 88 (delapan puluh delapan) terdiri dari 6 (enam) indikator
sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian
sasaran sebesar 97,67% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai
capaian indikator pada sasaran 88 (delapan puluh delapan) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

No
a

b

c

d

e

f

a

Indikator
Target
Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga terlatih
Jumlah Perempuan yang
mendapat perlindungan terhadap
tindak kekerasan
Prosentase Kasus Tindak
Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap
Perempuan yang ditangani dan
diselesaikan
Prosentase Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap perempuan
yang dapat diselesaikan
Prosentase Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap anak yang
dapat diselesaikan
Realisasi
Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%
(8 kasus)

100%
(8 kasus)

100%
(9 kasus)

93%
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b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan
a. P
oleh tenaga terlatih
Jumlah
r Perempuan yang
mendapat perlindungan terhadap
tindakokekerasan
Prosentase Kasus Tindak
s
Kekerasan,
Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap
e
Perempuan
yang ditangani dan
diselesaikan
n
Prosentase Pengaduan tentang
Kekerasan
terhadap perempuan
t
yang dapat diselesaikan
a
Prosentase
Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap anak yang
dapatsdiselesaikan
Capaian Kinerja
Prosentase Cakupan Perempuan
dan anak yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas
a. Cterlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
a Cakupan Perempuan
Prosentase
dan anak korban kekerasan yang
k
mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga
u terlatih
Jumlah Perempuan yang
mendapat
p perlindungan terhadap
tindak kekerasan
a Kasus Tindak
Prosentase
Kekerasan, Eksploitasi dan
n terhadap
Diskriminasi
Perempuan yang ditangani dan
diselesaikan
Prosentase
P Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap perempuan
r
yang dapat diselesaikan
Prosentase
o Pengaduan tentang
Kekerasan terhadap anak yang
s
dapat diselesaikan
e

a. Cakupan

Perempuan

dan

-

100%
(8 kasus)

100%
(8 kasus)

100%
(9 kasus)

100%

-

100%
(3 kasus)

100%
(5 kasus)

100%
(4 kasus)

100%

-

-

100%
(5 kasus)

100%
(4 kasus)

100%

-

100%
(3 kasus)

100%
(5 kasus)

100%
(4 kasus)

100%

-

100%
(5 kasus)

100%
(3 kasus)

100%
(5 kasus)

93%

-

100%

100%

100%

97,67%
93%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

93%

anak

yang

mendapatkan

penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar100% dan terealisasi 93% atau capaian
kinerjanya sebesar 93% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2013-2016 fluktuatif dan kecenderungan stabil
kecuali pada tahun 2016 menurun.
Capaian kinerja dari tahun 2013-2016 fluktuatif dan kecenderungan
stabil kecuali pada tahun 2016 menurun.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD pada tahun 2016 adalah 100% dapat direalisasikan
sebesar 93%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan target
sebesar 7%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak adastandar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:


meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



optimalnya peran tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menyelesaikan kasus yang
ada.

Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu
kurang responsifnya aparatur pemerintah yang mengampu urusan
perempuan dan anak.
Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara
lebih intensif.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 SDM
Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum,Bappeda,Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
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Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

b. Prosentase Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih.
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 100 % terealisasi 100% sehingga capaian
kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
Dengan demikian sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:
-

meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

-

optimalnya peran tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menyelesaikan kasus yang
ada.

Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu
kurang responsifnya aparatur pemerintah yang mengampu urusan
perempuan dan anak.
Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara
lebih intensif.
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6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 SDM
Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum,Bappeda,Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
c. Jumlah Perempuan yang mendapat perlindungan terhadap tindak
kekerasan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100 % terealisasi 100% sehingga capaian
kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
Dengan demikian sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
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5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:
-

meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

-

optimalnya peran tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menyelesaikan kasus yang
ada.

Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu
kurang responsifnya aparatur pemerintah yang mengampu urusan
perempuan dan anak.
Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara
lebih intensif.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 SDM
Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum, Bappeda, Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
d. Prosentase Kasus Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi
terhadap Perempuan yang ditangani dan diselesaikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
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Target tahun 2016 sebesar 100 % tercapai 100% dengan capaian 100%
kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2014-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2014-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
Dengan demikian sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah
-

Ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013
tentang

Penyelenggaraan

Perlindungan

Terhadap

Korban

Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
-

meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

-

dan optimalnya peran tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menyelesaikan kasus yang
ada.

Kelemahan dari indikator ini adalah masih adanya sikap pasif dan apatis
dari sebagian masyarakat terhadap korban kekerasan berbasis gender
dan anak.
Solusi yang direncanakandiantaranya Sosialisasi tentang Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
tersebut diharapkan Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan
orang

tua

berkewajiban

dan

bertanggung

jawab

terhadap

penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis
gender dan anak.
6) Analisis dan efisiensi sumber daya yang digunakan
 SDM
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Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum,Bappeda,Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
e. Prosentase Pengaduan tentang Kekerasan terhadap perempuan yang
dapat diselesaikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100 % dan terrealisasi 100% dengan
capaian kinerja 100% atau kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2013-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
Dengan demikian sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:
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 Peningkatan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap
korban tindak kekerasan secara cepat pada kasus-kasus kekerasan
terhadap korban perempuan.
 Penyediaan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi
korban kekerasan
 peran tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Anak (P2TP2A) dalam menyelesaikan kasus yang ada.
 meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan optimalnya
Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu
kurang responsifnya aparatur pemerintah yang mengampu urusan
perempuan dan anak.
Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara
lebih intensif.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 SDM
Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum, Bappeda, Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
-

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

-

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender

LKjIP PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

407

-

Pembinaan organisasi perempuan

-

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak

-

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

-

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

f. Prosentase Pengaduan tentang Kekerasan terhadap anak yang dapat
diselesaikan
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi 93% atau capaian
kinerjanya sebesar 93% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi dari tahun 2013-2016 fluktuatif dan kecenderungan stabil
kecuali pada tahun 2016 menurun.
Capaian kinerja dari tahun 2013-2016 fluktuatif dan kecenderungan
stabil kecuali pada tahun 2016 menurun.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD pada tahun 2016 adalah 100% dapat direalisasikan
sebesar 93%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan target
sebesar 7%.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:
-

Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga dan tumbuhnya
pengertian masyarakat tentang KDRT

-

meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun demikian masih terdapat kelemahan pada indikator ini yaitu
kurang responsifnya aparatur pemerintah yang mengampu urusan
perempuan
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melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat UU nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan anak secara lebih intensif.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 SDM
Sumberdaya manusia baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi
yang lain yang saling terkait sangat mendukung pencapaian
keberhasilan indikator ini. Instansi - instansi tersebut antara lain:
Bapermasper, KB dan KP, Bagian Hukum, Bappeda, Kejaksaan
Negeri, Kementerian Agama, Polresta, Tim Penggerak PKK, Pusat
Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW yang tergabung dalam tim
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A).
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada sudah mencukupi namun perlu untuk
ditambah secara bertahap agar lebih mendukung dan optimal.
 Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator ini sudah mencukupi untuk
mencapai sasaran.
7) Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
89. Sasaran 89: Terwujudnya Kota Layak Anak
Pada sasaran 89 (delapan puluh sembilan) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator pada sasaran 89 (delapan puluh sembilan) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut:
No

Indikator

a

Target
Keberadaan Gugus Tugas Kota
Layak Anak

b
c

a

Keberadaan Forum Anak Kota dan
Forum Anak Kecamatan
Prosentase anggaran berbasis
hak anak
Realisasi
Keberadaan Gugus Tugas Kota
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Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2016

1 Gugus
Tugas KLA

1 Gugus
Tugas KLA

1 Gugus
Tugas KLA

1 Gugus
Tugas KLA

1 Gugus
Tugas KLA

5 Forum
anak
-

5 Forum
anak
-

5 Forum
anak
2%

5 Forum
anak
2%

5 Forum
anak
2%

1 Gugus

1 Gugus

1 Gugus

1 Gugus

1 Gugus
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Layak Anak
b
c

a

a.
K
Keberadaan
Forum Anak Kota dan
Forum Anak Kecamatan
e
Prosentase anggaran berbasis
hakbanak
Capaian Kinerja
e
Keberadaan
Gugus Tugas Kota

Tugas KLA

Tugas KLA

Tugas KLA

Tugas KLA

Tugas KLA

5 Forum
anak
-

5 Forum
anak
-

5 Forum
anak
2%

5 Forum
anak
2.30%

5 Forum
anak
2%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

115%

100%

Layak
r Anak
b
c

Keberadaan
Forum Anak Kota dan
a
Forum Anak Kecamatan
Prosentase
anggaran berbasis
d
hak anak

a. Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2016 sebanyak 1 Gugus Tugas Kota Layak Anak,
terealisasi 1 gugus kota layak anak atau capaian kinerja 100% berarti
sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target RPJMD adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
Dengan demikian sudah memenuhi target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
 Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencanangkan
Kabupaten/ Kota Layak Anak menuju Indonesia Layak Anak.
 Dengan adanya Gugus Tugas Kota Layak Anak berarti sudah sesuai
dengan standar nasional.
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisis penyebab keberhasilanindikator ini adalah adanya partisipasi
dan peran aktif dari berbagai lapisan masyarakat berpadu satu dengan
Pemerintah dalam mensukseskan program tersebut.
Namun demikian pada indikator ini masih ada kelemahan juga yaitu
partisipasi dan peran aktif dari masyarakat jika tidak dipantau dan diajak
kerjasama secara kontinyu akan pudar dan pasif.
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Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut solusi yang dapat
dilakukan adalah sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya Kota
Layak Anak ini dari waktu ke waktu dan mengadakan kegiatan atau
event yang rutin untuk masyarakat.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Sumber Daya Manusia yang menangani proses pembentukan
Raperda meskipun sedikit dapat dioptimalkan.
b. Sarana dan Prasarana cukup memadai untuk melaksanakan
kegiatan.
c. Anggaran sudah mencukupi dalam mencapai indikator kinerja
7) Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan
kinerja
Program yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah :
 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan.

b. Keberadaan Forum Anak Kota dan Forum Anak Kecamatan
1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
Target tahun 2016 sebesar 5 Forum anak terrealisasi 5 Forum anak atau
capaian kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi dari tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
Capaian kinerja tahun 2012-2016 stabil dan dapat dipertahankan.
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Target RPJMD tahun 2016 adalah terbentuknya 5 Forum Anak dengan
realisasi kinerja 5 Forum Anak sehingga capaian kinerjanya 100%.
Dengan demikian sudah sesuai target perencanaan.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:
a) Menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk
berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan
anak.
b) Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktifAnak-anak perlu
didorong dan dimotivasi untuk mejadi warga negara yang aktif (active
citizen) melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan
kemauan atau minat anak-anak.
c) Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan forum anakForum anak
diharapkan menjadi media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi,
keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yeng belum terpenuhi,
sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi.
Namun demikian masih terdapat kekurangan pada indikator ini masih
belum menjangkau sampai tingkat Kelurahan.
Oleh karena itu sebagai solusi akan dilakukan pembentukan Forum
Anak sampai tingkat Kelurahan secara bertahap sehingga pada akhirnya
semua Kelurahan akan terbentuk.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Sumber Daya Manusia yang menangani proses pembentukan
Raperda meskipun sedikit dapat dioptimalkan.
b. Sarana dan Prasarana cukup memadai untuk melaksanakan
kegiatan.
c. Anggaran sudah mencukupi dalam mencapai indikator kinerja.
7) Analisis Program yang mendukung tercapainya indikator kinerja
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

c. Prosentase anggaran berbasis hak anak
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2016 sebesar 2% dari APBD dan terealisasi 2% atau
100%, tercapai dalam kategori sangat berhasil.
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja dari tahun 2014-2016 cenderung fluktuatif, dengan
realisasi tertinggi tahun 2015.
Capaian kinerja dari tahun 2014-2016 juga fluktuatif, dengan capaian
kinerja tertinggi tahun 2015.
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3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Target akhir tahun 2016 RPJMD adalah 2% dengan realisasi kinerja juga
2%. Dengan demikian pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan
dengan target RPJMD sudah sesuai.
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Tidak ada standar nasional
5) Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Semua Stakeholder/ Dunia Usaha serta masyarakat ikut terlibat dalam
pencapaian keberhasilan pemenuhan hak anak dengan memfasilitasi
anak melalui pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
Namun demikian masih ada kekurangan pada indikator ini yaitu
beasiswa belum menjangkau semua siswa yang berprestasi.
Oleh karena itu solusi yang direncanakan adalah menambah anggaran
berbasis anak pada APBD yang akan datang.
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 SDM
Yang terlibat dalam kegiatan pemenuhan hak anak yaitu dunia usaha/
masyarakat, LSM, serta campur tangan Pemerintah Kota, dalam hal
ini Dinas Pendidikan, Bapermasper KB dan KP serta Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memadai dan dapat
dioptimalkan
 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pencapaian indikator
sudah mencukupi.
 Anggaran
Anggaran kegiatan sudah mencukupi untuk pencapaian kinerja
namun perlu ditambah di masa yang akan datang
7) Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan
kinerja
Program yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah Program
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
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B. REALISASI ANGGARAN
Dalam perkembangannya pada akhir tahun 2014 terbitlah Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain Undang-Undang tersebut, terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan
daerah, antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Darah
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat
realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok
seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu
pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan
yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan
kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan
misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan
pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya
komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga terciptapengelolaan
keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga Tahun 2016 secara keseluruhan
belum

mencapai

target

yang

Rp.928.398.150.000,- realisasinya

telah

ditetapkan

mencapai

dari

anggaran

Rp.879.784.189.262

atau

sebesar
94,76%.

Sedangkan bila dibandingkan denganrealisasi pendapatan tahun 2015 sebesar
Rp.750.581.558.962 terdapat kenaikan sebesar Rp.129.202.630.300,-- atau sebesar
17,21%. Belanja Daerah tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.233.446.532.000,dapat

terealisasi

sebesar

Rp.919.667.517.133,-

atau

sebesar

74,56%.

Bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 673.865.039.498,-- maka
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mengalami peningkatan sebesar Rp.245.802.417.635,- atau 36,47%. Apabila dilihat
dari prosentase penyerapan dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan
sebesar 38,09%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp.
203.768.652.017,- realisasi PAD ini melebihi target dari yang direncanakan sebesar Rp.
172.775.326.000,- atau melebihi target 117,94%.
Untuk

mewujudkan

keberlanjutan

pembangunan

Kota

Salatiga

dengan

keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya menggali dana pembangunan
dari berbagai sumber dari sektor jasa, perdagangan, dan sektor sekunder lainnya.
1.

Pengelolaan Pendapatan Daerah
a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi pajak
daerah kabupaten/kota. Dengan amanat undang-undang tersebut maka
kebijakan Pemerintah Kota Salatiga mulai 1 Januari tahun 2011 telah mulai
melaksanakan pengelolaan BPHTB, ABT (Air Bawah Tanah)

dan PBB

perkotaan dan Perdesaan mulai 1 Januari 2014 serta retribusi daerah dan telah
diimplementasikan dalam regulasi daerah. Beberapa upaya strategis untuk
mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan dan
barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh
dengan :
a. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan
barang daerah;
b. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
c. Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai perkembangan peraturan
pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun
lembaga keuangan lainnya;
d. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah agar
prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
e. Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah yang terintegrasi.
f. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan
pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung-jawabnya;
g. Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang
Daerah yang terintegrasi.
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Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas melalui pembentukan dan pengembangan Badan Layanan Usaha
Daerah (BLUD). Terbentuknya BLUD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal
dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan
daerah

bertujuan

meningkatkan

mengoptimalkan

kapasitas

penyelenggaraan

fiskal

pemerintah

sumber

daerah

daerah

pendapatan

dengan

dalam

tujuan

rangka

daerah

untuk

memaksimalkan

pelayanan

kepada

masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak
bergantung pada penerimaan dari danaperimbangan yang terdiri dari Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak.
Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat
kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin
meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun.
Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan
mengoptimalkan

sumber-sumber

pendapatan

daerah

yang

merupakan

komponen kapasitas fiskal daerah. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk
menutup terjadinya kesenjangan fiskal. Optimalisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi :
1. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk
meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak/retribusi
yang ada. Secara umum, proses ini meliputi :
a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan
dan retribusi daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum
pengenaan pajak dan retribusi;

serta

law

enforcement

bagi

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
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d. Peningkatan
pengawasan
pendapatan daerah;

terhadap

pelaksanaan

pemungutan

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
dan
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/ retribusi daerah.
g. Penyempurnaan Data base Pajak dan Retribusi.
2. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk
memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi :
a. Updating data basis obyek pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan
data perpajakan yang bersangkutan;
b. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak BPHTB yang telah
dilaksanakan pengelolaan mulai Januari 2011 dan PBB P2

mulai 1

Januari 2014.
3. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya pengelolaan
BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan
manajemen,

peningkatan

profesionalisme

BUMD,

serta

memperkuat

permodalan BUMD.
4. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan melalui
kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah
dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

3. Target dan Realisasi Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap
APBD saat ini masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD
diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui
posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis
rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya
terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan
ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas
perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh
karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju
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pembangunan

di

daerah.

Dalam

rangka

memacu

roda

perekonomian

masyarakat, Kota Salatiga menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk
obyek-obyek pungut tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu memberi
kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Adapun target dan
realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.1
Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016
Tahun
Target PAD
Realisasi PAD
2011
61.746.853.000 66.503.746.959
2012
63.171.463.000 77.798.870.961
2013
87.723.650.000 106.100.450.499
2014
114.781.747.000 165.747.645.080
2015
143.835.170.000 167.010.555.173
2016
172.775.326.000 203.768.652.017
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)

APBD (Realisasi)
484.057.638.700
562.323.845.006
603.204.201.915
727.619.868.812
673.865.039.498
879.784.189.262

Proporsi %
13.74 %
13.84 %
17.59 %
22.78%
24,78%
23,16%

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan realisasi PAD dan
peningkatan proporsi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Pada tahun 2016
Pendapatan

Asli

Daerah

ini

diperoleh

Rp.203.768.652.017,--

dari

target

Rp.172.775.326.000,- atau capaiannya hingga 117,94% serta proporsi terhadap
APBD mencapai 23,16%. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

dan

Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang dapat

digambarkan sebagai berikut :
Tabel III.2
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016
No
1
2
3

PAD
Target
Realisasi
Pajak Daerah
42.158.000.000 48.281.112.295
Retribusi Daerah
12.092.017.000 13.305.045.956
Hasil
7.341.580.000 16.872.995.339
PengelolaanKekayaan
Daerah yg dipisahkan
4 Lain2 PAD
111.178.726.000 125.260.157.908
5 Total
172.775.326.000 203.768.652.017
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
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b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi
APBD. Dalam 4 (empat) tahun terakhir dana perimbangan Kota Salatiga
mendapat alokasi dana sebagai berikut :
Tabel III.3
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2011-2016
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Dana Perimbangan Rp.
(Realisasi)
308.552.525.942
387.037.574.686
403.863.968.133
449.752.498.951
455.982.623940
569.289.514.681

R (%)
25,45%
4,35%
11,36%
1,39%
24,85%

APBD ( Realisasi)

Proporsi

484.057.638.300
562.323.845.006
603.204.201.915
727.619.868.812
673.865.039.498
879.784.189.262

63.74%
68.83%
66.95%
61.81 %
7,39%
64,71%

SumbeSumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 Melihat alokasi priode
2011-2016, Dana Perimbangan untuk Kota Salatiga naik dari tahun 2011 bila
dibandingkan tahun 2012 naik 25,45%, pada periode 2013 naik menjadi 4,35 %
dan pada periode tahun 2014 naik sebesar 11,36% pada tahun 2015 naik
sebesar 1,39% serta tahun 2016 naiksebesar 24,85%, adapun realisasi sumbersumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :
Tabel III.4
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2016
No
1

DP
Target
Realisasi
Bagi Hasil Pajak dan
30.669.109.000 31.261.833.681
Bukan Pajak
2
DAU
456.079.561.000 456.079.561.000
3
DAK
139.125.793.000 81.951.120.000
4
Total
625.874.463.000 569.289.514.681
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)

%
161,93
100
58,91
90,96

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah yang
terdiri atas penerimaan dari provinsi dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih
jelasnya perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat
pada tabel berikut :
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Tabel III.5
Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Tahun 2011-2016
Pendapatan Lain-lain yg
R (%)
Sah (Realisasi)
2011
109.001.365.799
2012
97.487.396.359
(10,56)%
2013
93.239.783.283
(4,35)%
2014
112.119.724.781
20,25%
2015
127.588.379.849
13,80%
2016
106.717.022.264
(16,36)
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
Tahun

APBD (Realisasi)
484.057.638.700
562.323.845.006
603.204.201.915
727.619.868.812
747.219.445.000
879.784.189.262

Proporsi
22.52 %
17.34 %
15.46 %
15.41 %
17.08 %
12.13 %

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode tahun 2011-2014
pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah mengalami fluktuatif, pada tahun
2012 sebesar Rp.97.487.396.359,- atau turun sebesar 10,56%, tahun 2013
sebesar Rp.93.239.783.283,- atau turun sebesar 4,35%, dan pada tahun 2014
sebesar Rp.112.119.724.781 atau naik sebesar 20,25% serta pada tahun 2015
sebesar Rp.127.588.379.849,- atau naik 13,80% dan tahun 2016 sebesar Rp.
106.717.022.564,- atau turun 16,36.%. Adapun realisasi sumbernya dapat dilihat
pada table dan gambar berikut :
Tabel III.6
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2016
No
1
2
3
4

Pendapatan Lain-lain Yang Sah
Pendapatan Hibah
Bagi Hasil Pajak dr Prop dan
Pemda lainya
Dana Penyesuaian dan
otonomi khusus
Bantuan Keuangan dari Prop
atau Pemda lainnya

Target
0
72.148.894.000

Realisasi
0
47.720.641.362

%
0
66,14

35.444.567.000

36.841.481.202

103,94

22.154.900.000

22.154.900.000

100

5 Total
129.248.361.000 106.717.022.564
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)

82,25

4. Pengelolaan Belanja Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan
publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan
proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk
meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada
masyarakat.
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a. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Arah

kebijakan

belanja

daerah

disusun

berdasarkan

prinsip-prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas
pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan
kondisi pada tahun depan. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa belanja daerah dibagi
menurut kelompok belanja yang terdiri dari :
1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga.
2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja
publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD
harus terukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1) Prioritas penggunaan dana perimbangan
a) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di
perkotaan , pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
b) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan
wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
c) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana/
prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan,
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pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan.
2) Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak
Terduga)
Dalam pengelolaan anggaran, belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas komponen belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga, dengan rincian kebijakan penggunaan
sebagai berikut :
a. Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan
lainnya (gaji PNS) dan accres;
b. Belanja bunga ditujukan untuk membayar bunga pinjaman;
c. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pendapatan
kepada pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya;
d. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum ; dan
e. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat
seperti adanya bencana alam dan bencana sosial serta mendesak untuk
dilaksanakan.
3) Belanja langsung terdiri atas komponen belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, dan belanja modal.
Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk
pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan

daerah.

Belanja

barang

dan

jasa

digunakan

untuk

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan
dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan

daerah.

Sedangkan

belanja

modal

digunakan

untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya,
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dan aset tetap lainnya. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam
pengelolaan belanja daerah yaitu :
a. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran
RPJMD Tahun 2011-2016;
b. Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar
belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal.
Secara umum kebijakan belanja daerah harus diarahkan berdasarkan prinsiprinsip sebagai berikut :
a) Efisiensi dan efektivitas anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya
adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi
SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan
kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran
diharapkan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga,
tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal.
b) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas
Penggunaan anggaran tahun 2011-2016 diprioritaskan untuk mendanai
kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan publik yang langsung berdampak
pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang
memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
c) Target pencapaian kinerja program
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada
setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan peran.

b. Target dan Realisasi Belanja
Sejak Tahun 2012 sampai tahun 2016 proporsi Belanja Tidak Langsung selalu
lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Hal ini disebabkan dalam
Belanja Tidak Langsung terdapat pos belanja pegawai untuk gaji perangkat
daerah dan tunjangan sertifikasi guru yang merupakan belanja yang wajib
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
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Tabel III.7
Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2012-2016
Belanja Tidak
Prop %
Langsung
2012
312.275.381.234
56,61%
2013
529.237.634.485
71,95%
2014
340.931.748.563
52,79%
2015
359.815.567.950
53,40%
2016
609.348.059.000
49,40%
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
Tahun

Belanja
Langsung
239.359.464.086
206.284.516.337
304.856.234.132
314.049.471.548
624.098.473.000

Prop %
43,39%
28,05%
47,21%
46,60%
50,60%

Adapun Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dalam
APBD Kota Salatiga Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada table diatas pad
tahun 2016 belanja tidak langsung sebesar 49,40% dan belanja langsung
sebesar 50,60% bila disbandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan
padatahun 2015 belanja tidak langsung sebesar 53,40% bila dibandingkan
dengan

tahun 2014 belanja tidak langsung sebesar 52,79% mengalami

kenaikan sebesar 0,61% dan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar
71,95% mengalami penurunan sebesar 19,16%, dan pada tahun 2012
sebesar 56,61% atau mengalami peningkatan sebesar 15,34%. Adapun
anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2015,
diuraikan sebagai berikut :
Tabel III.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016
No

Uraian

1
2

Anggaran

Belanja
1.233.446.532.000
Belanja Tidak Langsung
609.348.059.000
Pegawai
429.443.939.000
Bunga
Subsidi
Hibah
18.744.384.000
Bantuan Sosial
18.020.550.000
Bantuan Keuangan
616.650.000
Belanja Tak Terduga
142.522.536.000
3
Belanja Langsung
624.098.473.000
Belanja Pegawai
54.293.263.000
Barang dan Jasa
232.954.166.000
Modal
336.851.044.000
4
Surplus/Defisit
305.048.382.000
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
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Realisasi
919.667.517.133
404.826.440.461
367.822.656.857
18.679.384.000
17.380.440.000
616.646.144
327.313.500
514.841.076.672
45.998.939.494
201.547.280.314
267.294.856.864
39.883.327.871

Realisasi
%
74,56
66,64
85,65
99,65
96,45
100
0,23
82,49
84,72
86,52
79,35
13,07
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Kondisi Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih
antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Salatiga
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.9
Perkembangan Pembiayaan Tahun 2011-2016
Tahun
Penerimaan
2012
71.087.709.512.
2013
100.208.590.148.
2014
197.164.319.013.
2015
274.308.613.000
2016
336.630.382.000
Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
Pada

tahun

2016

target

Rp.336.915.169.696,Rp.31.582.000.000,-

R (%)
40,96
96,75
100
100,08

penerimaan

Sedangkan

Pengeluaran
6.724.500.000.
12.835.650.000.
4.883.910.000.
14.566.877.000
31.582.000.000.

daerah

target

R (%)

Rp.336.630.382.000,-

pengeluaran

daerah

90,88
(61,95)
100
100

terealisir
sebesar

terealisir sebesar Rp.31.582.000.000,- Atau 100%. Pada tahun

2015 target peneriman daerah sebesar Rp.274.308.613.000,- terealisir sebesar
Rp.274.308.613.000,- atau tercapai 100%. Sedangkan target pengeluaran daerah
sebesar Rp.14.566.877.000,- terealisir sebesar Rp.14.566.877.000,- atau tercapai 100%.
Adapun untuk target dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
Tabel III.10
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2016
No
Uraian
Target
Realisasi
1 Pembiayaan
305.050.382.000 305.333.169.696
2 Penerimaan Daerah
336.630.382.000 336.915.169.696
3

Pengeluaran Daerah

31.582.000.000

31.582.000.000

%
100,09
100,08
1000

Sumber : DPPKAD Kota Salatiga (diolah)
Permasalahandan Solusi
1. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
meliputi:
a. Ketergantungan kepada anggaran dari Pemerintah Pusat sangat besar;
b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pajak dan retribusi;
c. Keterbatasan SDM dalam pendataan pajak dan retribusi untuk memperoleh
informasi data potensi Wajib Pajak/retribusi yang riil;
d. Kurangnya validitas basis data PBB-P2 yang diterima dari Pemerintah Pusat;
e. Sistem informasi pendapatan daerah belum optimal.
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Adapun solusi dari permasalahan diatas adalah:
a. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi Pendapatan Daerah
secaraberkelanjutan, antara lain:Peningkatan penyertaan modal pada BUMD
b. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dengan cara:
 Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
 Melaksanakan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 Pelaksanaan undian Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Daerah;
 Menyelenggarakan Pekan Panutan Pembayaran PBB;
 Mengadakan Operasi Yustisi bersama instansi terkait;
 Mengintensifkan upaya penagihan piutang pajak dengan melaksanakan
pelayanan keliling PBB;
 Merevisi Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan
Retribusi Daerah bagi SKPD yang belum melaksanakan pengelolaan
pendapatan daerah secara efektif.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang pendataan dan penagihan;
d. Pemutakhiran basis data PBB-P2 bekerjasama dengan Kecamatan dan
kelurahan;
e. Meningkatkan sistem informasi pendapatan daerah.
2. Permasalahan yang muncul adalah pengelolaan keuangan daerah yang belum
optimal. Solusi dari permasalahan tersebut adalah:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikutsertakan
Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengurus Barang untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan dan Workshop;
b. Meningkatkan

Sistem

Pengendalian

Intern

di

seluruh

SKPD

dengan

melaksanakan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya, dalam pengelolaan
keuangan daerah;
c. Menyesuaikan dan memperbaharui regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah;
d. Meningkatkansistem pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel;
e. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
f. Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang, pembantu pengurus barang,
penyimpan barang dan pencatat barang;
g. Meningkatkan komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan BMD:
h. Pelaksanaan kegiatan dan pelelangan lebih awal agar kegiatan dapat
dilaksanakan dengan baik dan selesai tepat waktu.
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Salatiga Tahun 2016, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Salatiga telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 89 (delapan puluh sembilan) sasaran
dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) indikator disimpulkan bahwa 183 (seratus
delapan puluh tiga) indikator sasaran atau sebanyak 81,33% dikategorikan sangat
berhasil,

12 (dua belas) indikator sasaran atau 5,33% dikategorikan berhasil,

8 (delapan) indikator sasaran atau 3,56% hanya mencapai kategori cukup berhasil dan
22 (dua puluh dua) indikator sasaran atau 9,78% hanya mencapai kategori kurang
berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya
belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan kurang berhasil
sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan 89 sasaran rata
- rata capaian sebesar 99,14% terdiri dari sasaran kategori sangat berhasil
(72 sasaran) sebesar 111,36%, kategori berhasil (5 sasaran) sebesar 75,87%, kategori
cukup berhasil ( 2 sasaran) sebesar 59,02% dan kategori kurang berhasil (10 sasaran)
sebesar 17,68%.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi
dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi
penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
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Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya
belum seperti diharapkan dengan kategori cukup berhasil dan kurang berhasil sehingga
perlu perhatian pada tahun berikutnya dari hasil perhitungan 89 sasaran.

Salatiga,

Maret 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA

ACHMAD ROFAI
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2016

PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2016

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2016

WALIKOTA SALATIGA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Jabatan

: Pj. Walikota Salatiga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Salatiga,
Pj. WALIKOTA SALATIGA

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga
Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398
Website www.salatigakota.go.id E-mail: walikota@salatigakota.go.id

2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
KOTA SALATIGA

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

1

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada
semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat;

1

Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan
pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan
masyarakat;

1

2

Persentase ruang kelas yang layak
a SD
b SMP
c SMA/SMK

95
95
100

%
%
%

APK TK/ RA
APK SD
APM SD/MI
APK SMP/MTs
APM SMP/MTS
APK SMA/SMK/MA
APM SMA/SMK/MA

75
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%

2

Presentase Penduduk yang berusia > 15 tahun melek
huruf (tidak buta aksara)

100

%

1

Rasio Guru/Murid pada semua jenjang SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA
a SD/MI
b SMP/MTs
c SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) dari jenjang
pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
a
b
c
d
e
f
g

3

Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik
dan kependidikan
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1 / 14
1 / 12
1 / 12

Rasio
Rasio
Rasio
1

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

4

5

6

7

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada
semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan.

1

Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan
dunia kerja

1

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga dan kepemudaan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan
kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan rujukan

100
100
100

%
%
%

0
0
0

%
%
%

Persentase siswa putus sekolah :
a SD/MI
b SMP/MTs
c SMA/SMK/MA
2 Angka rata-rata nilai ujian nasional disemua jenjang
pendidikan:
a SD/MI
b SMP/MTs
c SMA
d SMK
3 Prosentase siswa yang lulus ujian

100

%

1

Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan

160

orang

2

Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga

100

%

1
2

Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (respon time)
Prosentase tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan
kesehatan tingkat dasar
Prosentase sarana dan prasarana penunjang dengan
kondisi baik

100
100

%
%

100

%

3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

Prosentase Guru Layak Mengajar
a SD
b SMP
c SMA/SMK

8
7
7
7

2

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

8

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan
biaya terjangkau

1
2
3

Cakupan Pelayanan peresepan obat generik
Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item)

9

Terlaksananya pembinaan di bidang kesehatan dan
keluarga berencana

1
2

Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB

10

Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga
berencana bagi warga miskin/kurang mampu

1

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin.
Angka pemakaian kontrasepsi/ contrraceptive
Prevalence Rate (CPR) pada perempuan 15-49 tahun

2

11

Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan
keluarga berencana

1
2
3
4
5
6
7

12

Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan penyakit
menular lain

1
2
3
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Rasio PLKB
Rasio PPKBD
Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Dokter pemberi pelayanan di poliklinik
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification
Rate / CNR
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes
Rate/SR)
Prevalensi HIV/AIDS

65
100
100

%
%
%

71
75

%
%

100

%

76

%

2:1
1:2
85 %
75

%

80

%

90
100

%
%

118/100.000 pdd
90

%

<0,3/100.000 pdd
3

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

13

Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui
penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita

1
2
3
4
5
6
7

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

14

Menurunnya angka kesakitan

1

Cakupan Desa/Kelurahan siaga aktif strata mandiri

15

Peningkatan status gizi masyarakat

1

98
92

%
%

70/100.000 KH
92 %
90 %
7,4/1.000 KH
7,3/1.000 KH
25

%

Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan

100

%

2

Cakupan Balita gizi buruk

0.02

%

16

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu dan berkeadilan

1

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation
(UCI)

100

%

17

Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang
kesehatan kepada masyarakat

1

Cakupan Desa/kelurahan siaga aktif

100

%

18

Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil
dan dokumen administrasi kependudukan lainnya

1

Rasio Penduduk ber KTP / e KTP persatuan penduduk

97

%

2

Rasio penduduk ber akte Kelahiran

65

%
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4

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

3

4
5
6
7

19

20

21

Meningkatnya penyediaan sumber pangan alternatif

Tercapainya Analisis Pola Pangan Harapan Masyarakat

Tersedianya sanitasi dan air bersih

3
7

hari
hari

1
100

hari
%

95
80

%
%

75

%

100

%

1

Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita

2

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

75

%

1
2

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)--(%)
% Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah.

95

%

95

%

1

Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak
Presentase keluarga yg memiliki jamban sehat
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan
perpipaan yang terlindungi

70.65

%

80
68.87

%
%

70.65

%

2
3
4
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Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil :
- Kartu Keluarga
- Akte (Kelahiran, kematian, perkawinan, cerai, pengakuan
anak)
- Surat Keterangan Pindah
Prosentase penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
Rasio pasangan berakta nikah
Prosentase permohonan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
Cakupan penduduk yang memperoleh informasi
administrasi kependudukan.

5

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

22

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya
gerak ekonomi sosial, transportasi, komunikasi dan
informatika,tata kota,perumahan dan pemukiman.

5

Cakupan rumah sehat

1
2
3

Rasio Rumah Layak Huni
Tersedianya peraturan/regulasi tentang RTRW
Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi

4

Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan
dalam kondisi yang mantap
Terbangun dan terpeliharanya sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi
dengan baik
Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan
dalam kondisi baik
Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL

5
6
7
8
23

Menurunnya pencemaran lingkungan

1
2
3

4

5
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Prosentase Ruang Terbuka Hijau
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL_UPL
yang telah diawasi

80

%

100
100

%
%

80

%

95

%

60

%

100

%

97

%

85

%

28.09
28.09

%
%

100

%

87.5

%

36.84

%

6

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

24

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan
konservasi sumber daya air

1
2

Rasio Jaringan irigasi
Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

0,043 km/ha
66.98 %

25

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan
limbah padat, limbah cair dan sampah

1
2

Prosentase Penanganan Sampah
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/
kota
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis pengendalian
pencemaran air

3

72.5
40

%
%

72.73

%

26

Menurunnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial

1

Prosentase Penanganan PMKS

15

%

27

Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana
prasarana kesejahteraan sosial

1

Prosentase Penanganan PMKS

15

%

28

Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para
penyadang masalah kesejateraan sosial

1

Prosentase Penanganan PMKS

15

%

29

Terwujudnya jaminan dan perlindungan Sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial

1

Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat

80

%

30

Menurunnya Prosentase Rumah tangga Miskin

1
2

Angka Kemiskinan
Prosentase Anggaran untuk penanggulangan
Kemiskinan (Pro Poor Budgeting)

6
5

%
%
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7

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

31

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
meminimalkan potensi terjadinya bencana

1
2
3
4

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Prosentase kegiatan patroli bencana yg terlaksana
Tingkat waktu tanggap pelayanan wilayah manajemen
kebakaran
Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi

75
13
67

%
%
%

42

%

32

Meningkatnya jumlah UKM yang produktif

1

Prosentase UMKM/UKM yang dibina

35

%

33

Meningkatnya jumlah koperasi yang produktif

1

Prosentase Koperasi Aktif

37

%

34

Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang
produktif

1

Prosentase koperasi yang meningkat omzetnya

49

%

35

Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil
perikanan dan pertanian dalam arti luas

1

Prosentase capaian produktivitas tanaman pangan
(padi)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prosentase capaian produktivitas tanaman salak
Prosentase capaian produktivitas tanaman pisang
Prosentase capaian produktivitas tanaman durian
Prosentase capaian populasi sapi perah
Prosentase capaian populasi sapi potong
Prosentase capaian populasi kambing
Prosentase capaian populasi domba
Prosentase capaian produksi daging sapi
Prosentase capaian produksi susu sapi
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi lele
Prosentase capaian produksi ikan konsumsi nila
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5.69
5.7
23.31
104
3,454
1,367
3,522
855
1,114,741
4,476,270
651.75
22.78

ton
ton
ton
kg/pohon
ekor
ekor
ekor
ekor
kg
liter
ton
ton

8

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

13 Prosentase capaian produksi benih ikan lele
14 Prosentase capaian produksi benih ikan nila

8,513,244
1,541,813

ekor
ekor

36

Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat
kurang mampu

1

Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan

100

%

37

Meningkatnya produksi dan produktivitas UKM,
Koperasi dan Sentra Perekonomian

1

Prosentase UMKM yang meningkat omsetnya

0.60

%

38

Meningkatnya daya dukung dan kerjasama antara
pelaku usaha kecil dan mikro dengan para pemangku
kepentingan

1

Prosentase Unit Takar Timbang dan Perlengkapannya
yang ditera ulang bersertifikat

97.90

%

2

Partisipasi terhadap program Dekranas dan Dekranasda
Propinsi

3

kali

39

Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap
para pelaku UKM dan koperasi

1

Cakupan binaan UMKM

35

%

40

Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi,
dan UKM

1

Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan
UMKM yang menerima pinjaman modal

70

%

41

Meningkatnya kelembagan kewirausahaan, koperasi,
dan UKM

1
2

Prosentase koperasi yang menyelenggarakan RAT
Prosentase koperasi yang berpredikat sehat

66.01
5

%
%

3

Prosentase koperasi yang berpredikat cukup sehat

40

%

1

Prosentase produk IKM makanan yg mempunyai daya
saing

33.6

%

42

Meningkatnya Daya Saing Daerah
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9

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

43

Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi

1

Tersedianya Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

100

%

44

Meningkatnya promosi peluang investasi

1
2
3

Jumlah wisatawan dalam dan luar negeri
Prosentase Pelaku Usaha yang mengisi LKPM
Terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang
Penanaman Modal

100
60
100

%
%
%

45

Terjaminnya keamanan berusaha

1

Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan
perizinan

100

%

100

%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia
produktif
Persentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk
pencari kerja

100
75

%
%

75

%

2

46

Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi
masyarakat

1
2
3

47

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

1

Prosentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan

18

%

48

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

1

Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan

65

%

49

Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan

1

Prosentase Tenaga Kerja yang telah menjadi Peserta
Jamsostek

70

%
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No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

50

Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

1.

Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi

51

Meningkatnya sumber - sumber penerimaan daerah

1

Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi Daerah
Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Prosentase BUMD kategori sehat

2
3
52

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

1
2
3
a
b
c
d

Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD
Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB
Laju Pertumbuhan PDRB
Laju PDRB per sektor usaha atas harga berlaku
Laju PDRB per sektor usaha atas harga konstan
Laju PDRB perkapita penduduk atas harga berlaku
Laju PDRB perkapita penduduk atas harga konstan

10

KK

42,158,000,000
12,097,017,000
100 %
95 %
100
100

%
%

10
6
8
3

%
%
%
%

50

%

6.50

%

53

Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional yang
representatif

1

Prosentase Pasar Tradisional yang Representatif

54

Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan
pasar tradisional

1

Prosentase pedagang dan PKL yang mentaati peraturan

55

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan daerah melalui berbagai forum

1

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang

90

%

2

Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg
diakomodir
Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda

90

%

3
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Tersedia
2 Dokumen
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No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

56

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya
lokal dalam kegiatan masyarakat

1

Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina

57

Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai
nasionalisme, kepahlawanan dan terwujudnya
aktualisasi kesetiakawanan sosial

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)

58

Terjaganya benda cagar budaya

1

Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilindungi

143

Unit

59

Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga

1

Prosentase produk UMKM Kota Salatiga yang
dipromosikan

28.3

%

60

Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif
dan legislatif

1

Jumlah Perda yang ditetapkan

60

%

61

Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota Salatiga
dengan instansi vertikal

1
2
3

Frekuensi Pertemuan Forkompinda
Jumlah kerjasama yang terealisasi
Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara

30
7
6

kali
MoU/PKS
bidang

62

Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama,
suku dan etnis

1

Frekuensi pertemuan FKUB

12

kali

63

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara
harmonis dalam rangka saling menghormati dengan
semangat kekeluargaan

1

Jumlah Frekuensi sosialisasi Wawasan Kebangsaan yg
terlaksana

2

kali

64

Terciptanya stabilitas hubungan antar politik dan
organisasi masyarakat

1
2

Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang terbina
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110 kelompok

2

52
52

kelompok

Lembaga
Lembaga
12

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

3

Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya

65

Terwujudnya aparatur yang kompeten profesional

1
2
3
4

Prosentase PNS yang berpendidikan S1
Prosentase PNS yang bependidikan S2
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi
Prosentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan

66

Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah

1
2

Prosentase berkurangnya jumlah temuan
Jumlah petak eks tanah bengkok yang telah
bersertifikat
Persentase ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
Prosentase rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti
Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan
Kinerja ke Pemerintahan Kota
Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan

3
4
5
6
7
8
9
67

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang
responsif,efektif dan efisien

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

1
2
3

100

%

53
10
80
85

%
%
%
%

5
0

%
Petak

75

%

80
100

%
%

100

%

Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan
Prosentase Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
yang difasilitasi
Prosentase partisipasi pengajar PAUDTPQ pada Forum
Komunikasi PAUDTPQ Kota Salatiga

100
95

%
%

100

%

Prosentase SKPD yang menetapkan SOP
Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM
Prosentase SKPD yang sudah menetapkan Standar
Pelayanan

100
100
100

%
%
%

13

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

4
5

68

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

1

Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan
kelurahan
Jumlah kecamatan/kelurahan yang menyelenggarakan
administrasi secara lengkap

2
3

Jumlah sosialiasi / workshop / bintek yang
diselenggarakan Inspektorat (dibidang pengawasan)
Prosentase Data Base Kepegawaian yang tertata
Prosentase Kasus Pelanggaran disipilin yang tertangani

100

%

100

%

2
90
100

kali
%
%

69

Terwujudnya keterbukaan informasi publik

1

Jumlah media penyebarluasan informasi yang ada

3

media

70

Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi

1

1

Media

2

Tersedianya media informasi yang dapat diakses
secara on line
Prosentase Jumlah tower yang terbangun

71

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam
penyebarluasan informasi publik

1

Prosentase kenaikan jumlah jaringan komunikasi

72

Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan

1
2

Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

73

Meningkatnya pengguna perpustakaan

1
2
3

Prosentase Perpustakaan aktif
Prosentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung
perpustakaan se-Kota Salatiga
Peningkatan pembinaan perpustakaan
Peningkatan kapasitas buku yang tersedia
Peningkatan jumlah anggota perpustakaan

4
5
6
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100
1

%
kali (expo)

100
100

%
%

80
1
199.38

%
%
%

55
36
10.28

%
%
%
14

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

74

Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada
masyarakat

1

Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial budaya
dan olah raga yang terfasilitasi

100

%

75

Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat

1

Jumlah kelompok sasaran keg. pelestarian & pengemb.
Adat istiadat, nilai sosial dan budaya

113

kelompok

2

Prosentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (LPMK, BKM)

100

%

3
4

Cakupan LPMK berprestasi
Cakupan Posyandu Aktif

72
100

%
%

1

Laporan keuangan daerah yang mendapat opini wajar
tanpa pengecualian (WTP)
Prosentase ketepatan waktu penyusunan LAKIP & PKT

76

Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

2
3
4
5
6
7

77

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang
visioner, ramah lingkungan dan sustainable
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1
2

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat
waktu
Persentase aduan yang tertangani
Tingkat Kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian
Barang dan Jasa
Prosentase SKPD yang Taat Aturan Dalam Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Ketepatan Waktu Proses Penganggaran dan
Penetapan/Perubahan APBD
Tersedianya peraturan/regulasi tentang RTRW
Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi

WTP
100

%

75

%

95
20

%
%

88

%

Tepat

100
80

Waktu

%
%

15

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

78

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah

1

Persentase tingkat keterisian data sistem informasi
pembangunan daerah dan data pembangunan Kota
Salatiga

81.8

%

79

Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat

1

Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
(Pemilukada, Pemiluleg, Pilpres)

100

%

80

Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat
dalam politik

1

Prosentase Perempuan dalam lembaga legislatif
(DPRD)

28

%

81

Meningktnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

1

Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga

95

%

100

%

100

%

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah di kabupaten/kota
Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan
kapasitas angkutan umum yang tersedia (Load Factor)

100

%

15

%

50

%

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas)
di Kabupaten/ Kota
Rasio Penanganan Perkara

71

%

100

%

2
3
82

Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum

1
2
3

83

Meningkatnya pemahamam masyarakat terhadap
produk hukum

1
2
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No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

84

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak

1

Prosentase Pengaduan tentang pelanggaran terhadap
terhadap hak anak yang dapat diselesaikan

85

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak perempuan

1
2

Prosentase anggaran berbasis gender
Keberadaan Kelembagaan Pokja PUG

86

Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM) oleh aparat

1

Rasio Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
terbentuk

100

%

87

Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga Negara

1

Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya

100

%

2

Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya

100

%

1

Prosentase Cakupan Perempuan dan anak yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100

%

2

Prosentase Cakupan Perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh
tenaga terlatih

100

%

3

Jumlah Perempuan yang mendapat perlindungan
terhadap tindak kekerasan
Prosentase Kasus Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap Perempuan yang ditangani
dan diselesaikan
Prosentase Pengaduan tentang Kekerasan terhadap
perempuan yang dapat diselesaikan

5

88

Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga

4

5
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2

%

%
Ada

Orang

100

%

100

%
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No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET
TAHUN 2016

1

2

3

4

89

Terwujudnya Kota Layak Anak

6

Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan

1

Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak

2

Keberadaan Forum Anak Kota dan Forum Anak
Kecamatan
Prosentase anggaran berbasis hak anak

3
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100

%

Ada
1 gugus
Ada
(5 forum anak)
2 %
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

43,634,907,000

44,018,907,000

48,142,517,000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

72,083,260,000

72,083,260,000

83,625,378,000

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2,344,450,000

2,344,450,000

3,417,244,000

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1,416,490,000

2,967,610,000

2,728,618,000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

549,303,000

527,183,000

590,552,000

6

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

3,376,291,000

3,416,291,000

779,595,000

7

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

16,512,000

16,512,000

16,512,000

8

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

31,485,926,000

31,860,926,000

39,520,780,000

9

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

232,908,000

232,908,000

232,908,000

10

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

4,878,454,000

4,878,454,000

5,573,131,000

11

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5,020,583,000

5,020,583,000

4,989,049,000

12

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

11,557,945,000

11,642,945,000

3,064,205,000

13

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

82,241,000

82,241,000

82,241,000

14

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

466,354,000

496,354,000

438,517,000

15

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

870,004,000

870,004,000

948,801,000

16

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA

2,534,014,000

2,534,014,000

2,555,514,000

17

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

57,374,000

203,274,000

239,437,000

18

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

7,000,000

7,000,000

7,000,000

19

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH

108,000,000

108,000,000

108,000,000
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

20

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

74,600,000

74,600,000

74,600,000

21

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

70,000,000

70,000,000

70,000,000

22

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

414,000,000

414,000,000

484,000,000

23

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

3,559,446,000

3,559,446,000

3,559,446,000

24

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

6,029,802,000

6,029,802,000

7,544,026,000

25

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

45,500,000

45,500,000

45,500,000

26

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

875,684,000

875,684,000

1,898,067,000

27

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

280,563,000

280,563,000

300,363,000

28

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

559,256,000

559,256,000

513,687,000

29

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

28,536,000

28,536,000

28,536,000

30

6,199,475,000

6,199,475,000

5,348,016,000

31

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

8,275,423,000

8,275,423,000

7,951,542,000

32

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

79,545,000

79,545,000

79,545,000

33

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

12,202,000

12,202,000

19,702,000

34

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

11,000,000

11,000,000

11,000,000

35

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK

1,295,416,000

1,295,416,000

340,416,000

36

PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

72,110,900,000

72,110,900,000

102,534,123,000

37

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

367,124,000

424,124,000

439,124,000

38

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU

38,864,825,000

48,864,825,000

72,794,825,000
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

39

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

40

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

45,268,992,000

48,108,967,000

86,327,482,000

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG

4,757,754,000

4,757,754,000

4,805,211,000

41

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/ BRONJONG

2,084,427,000

2,084,427,000

2,340,382,000

42

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

3,413,758,000

3,413,758,000

3,916,848,000

43

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/ DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

174,384,000

174,384,000

195,555,000

44

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA

10,094,600,000

10,543,812,000

10,472,486,000

459,500,000

459,500,000

459,500,000

50,000,000

300,000,000

242,320,000

45
46

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

47

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG

1,924,739,000

1,924,739,000

1,924,739,000

48

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1,000,700,000

1,000,700,000

3,683,665,000

49

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

9,704,626,000

16,017,626,000

16,288,806,000

50

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

11,197,013,000

11,197,013,000

11,524,342,000

51

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

268,975,000

268,975,000

276,800,000

52

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

1,380,869,000

1,380,869,000

2,765,869,000

53

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

358,730,000

358,730,000

394,800,000

54

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

3,218,400,000

4,291,460,000

4,800,460,000

55

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1,916,675,000

1,916,675,000

1,953,265,000

56

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

3,425,500,000

3,425,500,000

3,178,395,000

57

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

58,400,000

58,400,000

58,400,000
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

58

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

663,640,000

663,640,000

564,770,000

59

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

335,000,000

415,000,000

403,750,000

60

358,757,000

408,757,000

445,689,000

61

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PMKS LAINNYA
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

439,303,000

439,303,000

478,040,000

62

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

147,464,000

147,464,000

215,464,000

63

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

380,000,000

430,000,000

332,500,000

64

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

250,000,000

65

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

685,000,000

685,000,000

653,445,000

66

320,000,000

320,000,000

93,000,000

67

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN RENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1,155,000,000

1,155,000,000

1,175,000,000

68

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

275,000,000

360,000,000

535,000,000

69

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

110,000,000

110,000,000

74,000,000

70

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

326,370,000

326,370,000

280,275,000

71

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

59,779,000

59,779,000

59,779,000

72

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

299,478,000

299,478,000

299,478,000

73

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

140,450,000

140,450,000

140,450,000

74

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

747,460,000

747,460,000

1,217,749,000

75

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

23,225,000

23,225,000

23,225,000

76

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

245,710,000

245,710,000

245,710,000
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

77

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

78

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

325,920,000

325,920,000

392,016,000

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

79,629,000

79,629,000

94,214,000

79

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

94,784,000

94,784,000

81,623,000

80

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

9,300,000,000

9,300,000,000

81

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

5,640,000

5,640,000

5,640,000

82

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

289,790,000

289,790,000

689,790,000

83

PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

17,330,000

17,330,000

17,330,000

84

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

92,422,000

92,422,000

100,522,000

85

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

701,235,000

701,235,000

494,773,000

86

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1,083,650,000

1,083,650,000

875,239,000

87

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

441,050,000

441,050,000

594,152,000

88

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

89,000,000

89,000,000

89,000,000

89

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

681,943,000

681,943,000

420,567,000

90

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

28,791,000

28,791,000

18,743,000

91

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

3,302,186,000

3,302,186,000

3,171,707,000

92

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

49,242,000

49,242,000

55,242,000

93

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

689,119,000

689,119,000

1,009,814,000

94

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

136,035,000

136,035,000

135,530,000

95

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

103,920,000

103,920,000

101,920,000

96

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

487,223,000

487,223,000

445,062,000
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ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)
(5)

No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

9,530,000

9,530,000

9,530,000

148,614,000

148,614,000

148,614,000

59,633,000

59,633,000

29,193,000

29,193,000

29,193,000

542,974,000

542,974,000

647,969,000

46,913,000

46,913,000

50,000,000

103 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

107,500,000

107,500,000

106,090,000

104 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

927,240,000

927,240,000

927,240,000

3,845,721,000

3,845,721,000

3,363,798,000

123,594,000

123,594,000

109,550,000

76,610,000

76,610,000

76,610,000

108 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN)

631,971,000

631,971,000

573,857,000

109 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

100,375,000

100,375,000

95,375,000

110 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI

274,000,000

274,000,000

274,000,000

111 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

879,760,000

879,760,000

965,892,000

112 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM
PEMBANGUNAN
113 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG
MANDIRI
114 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

280,884,000

280,884,000

279,384,000

50,000,000

50,000,000

81,240,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

97

PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

98

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

99

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO

100 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
101 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
102 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

105 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
106 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
107 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

115 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
116 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

45,000,000

45,000,000

37,830,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

1,192,500,000

1,192,500,000

1,292,091,000

118 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

421,565,000

421,565,000

139,489,000

119 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL
DAN MENEGAH
120 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

125,397,000

125,397,000

181,738,000

19,527,000

19,527,000

20,782,000

121 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

753,418,000

753,418,000

1,006,000,000

122 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

84,190,000

84,190,000

84,190,000

123 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

226,253,000

226,253,000

291,341,000

124 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

233,648,000

233,648,000

246,878,000

125 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

208,208,000

208,208,000

189,816,000

126 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM

249,403,000

249,403,000

239,403,000

127 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

147,410,000

147,410,000

172,410,000

68,753,000

68,753,000

68,753,000

518,997,000

518,997,000

450,697,000

2,088,512,000

2,088,512,000

2,558,335,000

42,000,000

42,000,000

42,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

117 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

128 PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
129 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
130 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
131 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
142 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN
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No

PROGRAM

ANGGARAN
PENETAPAN
(Rp)

(1)

(2)

(3)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

143 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASs MEDIA

2,127,130,000

2,127,130,000

2,589,177,000

144 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH

1,237,500,000

1,237,500,000

1,561,179,000

60,800,000

60,800,000

140,000,000

327,629,000

327,629,000

948,012,000

147 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1,832,784,000

1,832,784,000

2,104,284,000

148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

9,250,850,000

9,250,850,000

13,063,218,000

145 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
146 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

149 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
150 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

55,000,000

55,000,000

64,000,000

195,693,000

195,693,000

239,806,000

151 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

380,000,000

380,000,000

408,593,000

152 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1,529,000,000

-

-

153 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

259,113,000

259,113,000

273,178,000

154 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

109,250,000

109,250,000

70,109,000

1,611,280,000

1,611,280,000

964,797,000

454,216,000

454,216,000

425,569,000

97,041,000

97,041,000

114,211,000

1,412,167,000

1,412,167,000

1,447,106,000

159 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

168,441,000

168,441,000

163,438,000

160 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

301,618,000

301,618,000

301,618,000

161 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

189,411,000

189,411,000

239,700,000

155 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
156 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN
157 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN
158 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
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ANGGARAN
PENETAPAN
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(1)

(2)

(3)

162 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

1,344,791,000

ANGGARAN
PERUBAHAN
(antara)
(Rp)

ANGGARAN
PERUBAHAN
(Rp)

(4)

(5)

1,344,791,000

1,344,791,000

163 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

-

-

13,000,000

164 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

-

-

2,956,815,000

165 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

-

-

215,000,000

166 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

-

-

127,533,000

JUMLAH

489,286,417,000

511,343,564,000

SALATIGA,

624,098,473,000

2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
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