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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Salatiga
Tahun 2017 disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah serta 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. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah juga merupakan wujud pertanggungjawaban
dalam pencapaian misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat
Daerah Tahun 2017 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan
perwujudan Visi Kota Salatiga Hati Beriman yang Smart.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Salatiga
Tahun 2017 memuat capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
berjalan, serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Sekretariat
Daerah sampai dengan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkup
Sekretariat Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan
peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Namun demikian masih ada keterbatasan dalam memahami indikator
kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, sehingga laporan ini masih perlu
penyempurnaan lebih lanjut.
Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam perbaikan
pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik , khususnya dalam upaya peningkatan
manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan
penyelenggaraan Pemerintah Kota Salatiga di masa yang akan datang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Salatiga
disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi,
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahun
2017. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang
dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi
anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut
realisasinya. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah
Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel Kategori Pencapaian Sasaran
Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I.

> 100%

Sangat Baik

II.

75% - 100%

Baik

III.

55% - 74%

Cukup

IV.

< 55%

Kurang

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 telah ditetapkan 9
sasaran dengan 37 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata
kumulatif atas 37 Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 diperoleh
rata - rata hasil capaian kinerja sebesar 96,70% atau Sangat Berhasil dengan tingkat
capaian masing-masing kategori sebagai berikut :
a. Sangat Baik

: 11 indikator dengan rata-rata capaian 117,19%

b. Baik

: 23 indikator dengan rata-rata capaian 95,62%

c. Cukup

:

0 indikator dengan rata-rata capaian 0%

d. Kurang

:

3 indikator dengan rata-rata capaian 29,86%

Sedangkan capaian kinerja sasaran masing-masing kategori adalah sebagai berikut :
a. Sangat Baik

: 3 sasaran dengan rata-rata capaian 110,05%

b. Baik

: 6 sasaran dengan rata-rata capaian 89,88%

c. Cukup

: 0 sasaran dengan rata-rata capaian 0%

d. Kurang

: 0 sasaran dengan rata-rata capaian 0%
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran dengan 37 indikator
disimpulkan bahwa 11 indikator sasaran atau 29,73% dikategorikan sangat baik, 23
indikator sasaran atau 62,16% dikategorikan baik, 0 indikator sasaran atau 0% hanya
mencapai kategori cukup baik dan 3 indikator sasaran atau 8,11% hanya mencapai
kategori kurang baik. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang
capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu
perhatian pada tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan 9 sasaran rata-rata capaian
sebesar 96,60%, terdiri dari 3 sasaran kategori sangat baik sebesar 33,33%, kategori baik
6 sasaran sebesar 66,67%, kategori cukup baik 0 sasaran sebesar 0% dan kategori
kurang baik 0 sasaran sebesar 0%. Hasil perhitungan

ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.
Beberapa

sasaran

nilai

capaian

kinerjanya

belum

optimal

dikarenakan

dalam

pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan. Berikut capaian sasaran strategis
indikator kinerja secara rinci :
No.

Sasaran

1

Meningkatnya
koordinasi
penyiapan bahan
perumusan
kebijakan
penyusunan
program dan
pemantauan
penyelenggaraan
pembinaan
pertanahan,
pemerintahan
umum, kerjasama
luar dan dalam
negeri, evaluasi
kerjasama serta
penanganan
masalah kerjasama
serta
penyelenggaraan
otonomi daerah
dalam mendukung
terwujudnya
tatakelola
pemerintahan yang
baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Pencapaian skor
LPPD
Ketepatan waktu
penyampaian LKPJ

3.05

3,0217

Capaian
Kinerja
99.07%

Tepat
waktu
30/3/2017
100%

Tepat
waktu
29/3/2017
100%

100%
Tepat
Waktu
100%

Baik

3
kerjasama

1
kerjasama

33.33%

Kurang

25 PKS

20 PKS

80%

Baik

82,48%

Baik

Terwujudnya
fasilitasi
penyusunan
kebijakan
kecamatan
kelurahan,
penyelenggaraan
PATEN dan
koordinasi
permasalahan
kewilayahan
Terwujudnya
fasilitasi kerjasama
pemerintah daerah
di bidang promosi
dan investasi
Fasilitasi
penyusunan
perjanjian
kerjasama dengan
pihak lainnya

Rata-rata capaian pada sasaran 1
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2

3

4

Terselenggaranya
koordinasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan
sesuai lingkup tugas
bagian
kesejahteraan
rakyat.

Prosentase
100%
pengembangan
kebijakan bidang
kesejahteraan
rakyat
Prosentase fasilitasi
100%
kegiatan bidang
kesejahteraan
rakyat
Rata-rata capaian pada sasaran 2
Meningkatnya
Rasio Rancangan
10 raperda
koordinasi
Peraturan
penyiapan bahan
Perundang
perumusan
undangan yang
kebijakan
terbentuk
penyusunan
Rasio Rancangan
40
program pembinaan Peraturan Walikota
raperwali
hukum, penyusunan yang terbentuk
produk hukum dan
Rasio Penanganan
5 perkara
perlindungan hak
Perkara
asasi manusia dalam
mendukung
terwujudnya
demokrasi
berdasarkan hukum
Rata-rata capaian pada sasaran 3
Meningkatnya
koordinasi
penyiapan bahan
perumusan
kebijakan dan
petunjuk teknis
pembinaan
produksi,
pengembangan
usaha daerah dan
lingkungan hidup
dalam mendukung
terwujudnya
peningkatan
perekonomian
daerah berbasis
pada potensi lokal
yang berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Persentase
pemanfaatan
DBHCHT untuk
membiayai kegiatan
OPD
Persentase pelaku
usaha mikro kecil
yang menjadi
sasaran Program
Sistem Informasi
Kredit Program
(SIKP)
Persentase
penghematan
energi di lingkup
institusi pemerintah
Persentase deviden
BUMD dalam PAD
Meningkatnya
koordinasi
pengendalian inflasi
daerah

84,74%

84,74%

100%

100%

Baik

11 raperda

92.37%
110%

Baik
Sangat
Baik

49
raperwali

122.5%

Sangat
Baik

5 perkara

100%

Baik

110.8%

Sangat
Baik
Sangat
Baik

70%

80%

114%

60%

52%

86.67%

Baik

50%

50%

100%

Baik

86%

85%

98,8%

Baik

2

2

100%

Baik
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5

6

7

Persentase pelaku
65%
usaha yang memiliki
perijinan
Lingkungan
Rata-rata capaian pada sasaran 4
Terwujudnya
Tingkat kelulusan
5 orang
koordinasi
PNS yang lulus ujian
penyiapan bahan
sertifikasi keahlian
perumusan
Pengadaan
kebijakan
Barang/Jasa
administrasi
Prosentase Jumlah
125
pelaksanaan
kegiatan pengadaan
kegiatan
pembangunan,
Barang/Jasa yang
pengelolaan dan
difasilitasi
pengadaan, serta
Tercapainya serapan
19 OPD
pengendalian dan
sesuai target fisik
pelaporan
dan keuangan
pembangunan
dalam rangka
terwujudnya
aparatur yang
kompeten/
profesional
Rata-rata capaian pada sasaran 5
Meningkatnya
Jumlah SDM yang
115 orang
koordinasi
terlatih di bidang
penyiapan bahan
keprotokolan dan
perumusan
jurnalistik
kebijakan
Jumlah Media
2 media
protokoler, analisa
Penyebarluasan
dan kemitraan
Informasi yang
media serta
tersedia
dokumentasi,
Jumlah informasi
36 eks,
publikasi dan
dan dokumentasi
252 analis
pengelolaan data
yang tersedia
media
elektronik untuk
mendukung
peningkatan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
Rata-rata capaian pada sasaran 6
Meningkatnya
koordinasi
penyiapan bahan
perumusan
kebijakan
kelembagaan,
tatalaksana dan
pendayagunaan

Rata-rata SKM (Skor
Kepuasan
Masyarakat)
Prosentase
ketersediaan
regulasi
ketatalaksanaan
Skor LKjIP

65%

100%

Baik

1 orang

99.91%
20%

Baik
Kurang

125
kegiatan

100%

Baik

27 OPD

142%

Sangat
Baik

106 orang

87.3%
92.17%

Baik
Baik

3 media

150%

Sangat
Baik

36 eks, 252
analis
media

100%

Baik

114.06%

Sangat
Baik
Sangat
Baik

70%

78.5%

112.1%

75%

75%

100%

Baik

62,5

57.74

92.4%

Baik
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sumber daya
aparatur dan
kepegawaian dalam
menunjang
peningkatan kinerja
pelayanan publik yg
responsif, efektif &
efisien

Indeks Reformasi
60%
Birokrasi
Cakupan koordinasi
73%
pejabat pemerintah
daerah
Cakupan Pelayanan
100%
administrasi
kepegawaian
dilingkungan Setda
Tingkat kepuasan
85%
PNS Setda terhadap
Layanan
Administrasi
Kepegawaian
dilingkungan Setda
Rata-rata capaian pada sasaran 7

8

9

Terwujudnya tertib
pengelolaan surat
menyurat,
pengelolaan barang
milik daerah sesuai
peraturan yang
berlaku dan
kelancaran
pelaksanaan urusan
rumah tangga
daerah dan
pinpinan, serta
terpenuhinya data
kebutuhan barang
dan sarana
prasarana aparatur
dan pimpinan sesuai
standar

Penanganan
65%
Administrasi
perkantoran
Berbasis Teknologi
Informasi
Peningkatan
84%
kualitas dan
ketersediaan sarana
prasarana aparatur
Peningkatan
80%
pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Peningkatan
85%
kualitas dan
ketersediaan sarana
prasarana aparatur
Peningkatan disiplin
95%
aparatur
Rata-rata capaian pada sasaran 8
Meningkatnya
Tersedianya
100%
koordinasi
standarisasi harga
penyiapan bahan
untuk pengadaan
perumusan
barang/ jasa.
kebijakan
Prosentase
100%
administrasi
kenaikan realisasi
keuangan
keuangan
Meningkatnya
100%
pemahaman
administrasi
perbendaharaan
Rata-rata capaian pada sasaran 9

67.88

112.8%

Sangat
Baik
Sangat
Baik

82.27%

112.7%

100%

100%

Baik

91.07%

107.1

Sangat
Baik

105.3%
65%

100%

Sangat
Baik
Baik

87%

103.57
%

Sangat
Baik

29%

36.25%

Kurang

87%

102.35
%

Sangat
Baik

93%

97.89%

Baik

100%

88.01%
100%

Baik
Baik

84,60%

84.60%

Baik

83%

83%

Baik

89,2%

Baik
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Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh 9 Bagian pada Sekretariat
Daerah Kota Salatiga pada tahun 2017 dari total anggaran sebesar Rp. 24.680.752.000,terealisasi sebesar Rp. 20.482.773.676,- atau sebesar 82.99%. Hasil capaian kinerja dan
serapan anggaran menunjukan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup
Sekretariat Daerah telah melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana
kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu
dilakukan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan
fungsi Setda dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian
kebijakan daerah. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah antara lain adalah :
1. Belum optimalnya koordinasi dalam

perencanaan dari Bagian-Bagian di lingkup

Sekretariat Daerah yang menyebabkan capaian target kinerja Sekretariat Daerah
belum optimal.
2. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan
indikator kinerja yang tepat, sehingga pencapaian target kinerja belum dapat
menunjukan/ menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
3. Kualitas

SDM

Barang/Jasa),

belum

memenuhi

standar

sehingga menyebabkan

belum

kompetensi (Sertifikasi Pengadaan
optimalnya peran,

fungsi,

dan

kualitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah Kota Salatiga.
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota
Salatiga antara lain :
1. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat
daerah.
2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah yang terukur dan
dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui Bimbingan Teknis dan
pelatihan. Keberhasilan akan dicapai apabila ada penekanan pentingnya sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga PNS dapat
berperan penting dalam pembangunan.
Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas hasil
kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan
berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan optimalisasi kinerja
Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kota Salatiga.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017,
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota
Salatiga dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kota Salatiga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode
pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan,
pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil
pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau
kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber
daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif
transparansi dan akuntabilitas.
Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 mengacu pada
ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota
Salatiga Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017 khususnya
Sekretariat Daerah serta sebagai perwujudan kinerja yang dicerminkan dari hasil
pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, LKjIP Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun
2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Setda Kota Salatiga. Adapun
tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran dan

pencapaian

kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2017;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga pada
Tahun 2017;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA
1. DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT 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
kewajiban

menyelenggarakan

otonomi

daerah

dalam

kesatuan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah,
Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya
Peraturan Daerah Kota Salatiga, yaitu : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja seperti
tersebut diatas, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga terdiri
dari :
a. Sekretariat Daerah yang terdiri dari :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 bagian, yaitu :
a) Bagian Pemerintahan
b) Bagian Hukum
c) Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 Bagian, yaitu :
a) Bagian Perekonomian
b) Bagian Pembangunan
c) Bagian Humas dan Protokol
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 Bagian, yaitu :
a) Bagian Organisasi dan Kepegawaian
b) Bagian Umum
c) Bagian Keuangan

b. Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIS
DAERAH

ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

BAGIAN
PEMERINTA
HAN

SUBBAGIAN
PEMERINTA
HAN UMUM

SUBBAGIAN
OTONOMI
DAERAH

BAGIAN
KESEJAHTER
AAN RAKYAT

SUBBAGIAN
BINA SOSIAL

SUBBAGIAN
BINA
MENTAL

SUBBAGIAN
BINA
MASYARAKAT
SUBBAGIAN
KERJASAMA

BAGIAN
HUKUM

SUBBAGIAN
FASILITASI
PRODUK
HUKUM
DAERAH

SUBBAGIAN
BANTUAN
HUKUM DAN
HAK ASASI
MANUSIA

SUBBAGIAN
DOKUMENTAS,
INFORMASI
DAN
PENYULUHAN
HUKUM

ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

BAGIAN
PEREKONOMI
AN

BAGIAN
PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN
BINA
PRODUKSI
DAERAH

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN
PENGEMBAN
GAN USAHA
DAERAH

SUBBAGIAN
SARANA
PEREKONO
MIAN

SUBBAGIAN
PENGELOLA
AAN
LAYANAN
PENGADAAN

ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN PROTOKOL

BAGIAN
ORGANISASI
DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
PUBLIKASI
DAN
PEMBERITA
AN

SUBBAGIAN
KELEMBAGA
AN

SUB BAGIAN
INFORMASI
DAN
DOKUMENTA
SI
SUBBAGIAN
PROTOKOL

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
PEMBANGUNAN
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SUBBAGIAN
KETATA
LAKSANAAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

SUBBAGIAN
PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA
APARATUR DAN
KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT

BAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
RUMAH
TANGGA
SUBBAGIAN
PERLENGKA
PAN

BAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
PENGENDALIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
ANALISIS
PENGEMBANG
AN KEUANGAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
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2. TUGAS, FUNGSI DAN PEGAWAI SETDA KOTA SALATIGA
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Untuk

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya,

Sekretariat

Daerah

menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Daerah; dan
f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu

oleh 3 Asisten yang masing- masing Asisten membawahi 3 Bagian. Fungsi dan
uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut :
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:
1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Asisten;
2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bagian;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
6. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan Bagian;
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7. pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas
Asisten; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Uraian Tugas Bagian dilingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
(1) Bagian Pemerintahan, mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
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ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;
k. memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
l.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

m. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
n. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
o. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah melalui usulan
Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik;
p. menyelenggarakan pelaksanaan otonomi Daerah sesuai ketentuan
yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan
kebijakan;
q. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
r. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
s. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
t. mengoordinasikan
pertanggungjawaban

penyusunan
Walikota

dan

laporan
laporan

keterangan
penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah melalui usulan Perangkat Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan dan keterbukaan
informasi publik;
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u. menyelenggarakan penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan

Daerah

dan

informasi

laporan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud
tertib pelaporan dan keterbukaan informasi publik;
v. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
w. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
x. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
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h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;

k. memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
l.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

m. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
n. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
o. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
p. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
q. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
r. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

9

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

s. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Hukum, mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
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j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;

k. melaksanakan kajian hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan penyusunan kebijakan;
l.

memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

m. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
n. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
o. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
p. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
q. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
r. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
s. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
t. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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u. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

B. Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Asisten;
2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bagian;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
6. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan Bagian;
7. pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas
Asisten;
8. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Sekretariat Daerah sesuai
dengan lingkup tugas Asisten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Uraian

Tugas

Bagian

dilingkup

Asisten

Asisten

Perekonomian

dan

Pembangunan dijelaskan sebagai berikut :
(1) Bagian Perekonomian, mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
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c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f.

menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;

k. memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
l.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

m. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
n. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
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o. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
p. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
q. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
r.

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
s. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
t.

melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Bagian Pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai
uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah melalui usulan Bagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
d. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
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e. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f.

mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama Sekretariat
Daerah melalui usulan Bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan perumusan program Sekretariat Daerah melalui
usulan Bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i.

menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
j.

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis program Sekretariat Daerah melalui usulan Bagian sebagai
pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
l.

mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;

m. mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
n. mengoordinasikan

pelaksanaan

program

Sekretariat

Daerah

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;
p. menyelenggarakan administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud

sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan

kebijakan;
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q. menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi
dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
r.

memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

s. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
t.

menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
u. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
v.

menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;

w. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan Sekretariat
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan
perencanaan;
x.

melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;

y.

melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Bagian
Sekretariat Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan
beserta upaya pemecahan masalah;

z.

melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

aa. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian Sekretariat
Daerah secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

16

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
cc. mengoordinasikan penyusunan laporan pengendalian operasional
kegiatan melalui usulan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
dd. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
ee. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
ff. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal,
standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui
usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
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g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian sebagai pedoman
penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian

melalui usulan Perangkat Daerah dan

Subbagian sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif dibidang keprotokolan sesuai ketentuan yang berlaku
agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
l.

memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

m. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan
datang;
n. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
o. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;
p. menyelenggarakan pelayanan publik Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
q. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
r. menyelenggarakan

e-government

Sekretariat

Daerah

sesuai

ketentuan yang berlaku untuk meweujudkan kinerja yang lebih efektif
dan efisien;
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s. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

beserta

upaya

pemecahan masalah;
t. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
u. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
v. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
w. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
x. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

C. Asisten Administrai Umum
Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi:
1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Asisten;
2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bagian;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Asisten;
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6. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan Bagian;
7. pengoordinasian pelayanan administratif sesuai dengan lingkup tugas
Asisten;
8. pengoordinasian pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
9. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Sekretariat Daerah sesuai
dengan lingkup tugas Asisten; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Uraian Tugas Bagian dilingkup Asisten Asisten Administrasi Umum dijelaskan
sebagai berikut :
(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsi
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Perangkat Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f.

merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Perangkat Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

20

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

i.

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
j.

mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;

k. mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
l.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian berpedoman pada
ketentuan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan kebijakan;

m. menyelenggarakan penataan kelembagaan sesuai ketentuan yang
berlaku

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan;
n. menyelenggarakan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku
dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;
o. mengoordinasikan

penyelenggaraan

pelayanan

publik

Perangkat

Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar
pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
p. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan
tertib administrasi;
q. menyelenggarakan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
r.

memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;

s. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
t.

menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
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u. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
v. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
w. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
x. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
y. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah melalui usulan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
z. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
aa. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
bb. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bagian Umum dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian
tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
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b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
i.

menyelenggarakan administrasi umum melalui koreksi berjenjang
sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib
administrasi;

j.

menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
k. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
l.

melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;

m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
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n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
o. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
p. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas:
a. menyusun kebijakan Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
b. merumuskan dokumen perencanaan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat
Daerah;
c. menyusun kebijakan teknis Bagian melalui usulan Subbagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bagian melalui usulan
Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program dan kegiatan Bagian melalui usulan Subbagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bagian secara
berjenjang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
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g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan
kegiatan

Bagian

melalui

usulan

Subbagian

sebagai

pedoman

penyusunan rencana kegiatan operasional;
h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan
lingkup tugas Bagian melalui usulan Perangkat Daerah dan Subbagian
sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah;
i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Bagian

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
j.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
administratif sesuai dengan lingkup tugas Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan
kebijakan;

k. menyelenggarakan
penatausahaan

verifikasi,

barang

milik

penatausahaan
Daerah

secara

keuangan
berjenjang

dan
sesuai

ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah
dan barang milik Daerah;
l.

mengoordinasikan

penyelesaian

Tuntutan

Perbendaharaan

dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan Daerah;
m. memantau pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang
dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
n. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup
tugas Bagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
o. menyelenggarakan

pelayanan

publik

Bagian

berpedoman

pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan;
p. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas
Bagian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
q. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
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rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
r. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bagian secara berkala
untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
s. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
pengendalian operasional kegiatan Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
t. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian sesuai
dokumen

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
u. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

3. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Setda
1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelimpahan kewenangan pelayanan
terpadu satu pintu dengan PATEN
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan
3. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah
4. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pengadaan barang jasa
5. Belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang dan
jasa
6. Belum terpenuhinya target serapan fisik dan keuangan SKPD
7. belum optimalnya pengadministrasian pengadaan barang dan jasa
8. Belum optimalnya pengisian RUP oleh OPD
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9. Belum optimalnya perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah
10. Belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Bantuan
Keuangan Provinsi
11. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pembentukan Perda
12. Belum optimalnya koordinasi penyusunan produk hukum daerah
13. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam perancangan produk
hukum daerah
14. Belum optimalnya monitoring evaluasi implementasi perda dan perwali
15. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu
16. belum optimalnya pelayanan administratif dan pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum berbasis sistem elektronik
17. belum efektifnya penyebarluasan informasi peraturan perundang

–

undangan
18. Humas
19. belum optimalnya koordinasi kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan
protokoler dan kehumasan.
20. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
kegiatan komunikasi dan informatika.
21. belum terpenuhinya kebutuhan bandwith untuk penyebarluasan informasi
publik dan penggunaan aplikasi kehumasan.
22. belum optimalnya kebijakan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
23. belum

optimalnya

penyebarluasan

informasi

publik

berupa

media

tradisional.
24. belum tercapainya target penilaian SAKIP yang tercatat pada tahun 2017
sebesar 57,74% (kategori CC)
25. belum optimalnya koordinasi kebijakan, monitoring dan evaluasi penataan
kelembagaan.
26. belum

optimalnya

koordinasi

kebijakan

penyelenggaraan

kegiatan

keagamaan skala kota.
27. Masih rendahnya koordinasi kebijakan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan
28. Masih rendahnya koordinasi kebijakan di dalam pembinaan keolahragaan
dan kepemudaan
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29. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tim pembina Usaha Kesehatan
Sekolah/madrasah di tingkat kecamatan dan kota.
30. Masih belum adanya kebijakan tentang muatan lokal di tingkat pendidikan
dasar.
31. belum optimalnya pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan

persuratan
32. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kedinasan
33. belum optimalnya target pemeliharaan barang milik daerah sesuai
RKPBMD
34. Belum optimalnya deviden dari BUMD dalam memberikan sumbangan
kepada PAD
35. belum

efektifnya pendataan pelaku usaha mikro kecil pada program

Sistem Informasi Kredit Program
36. belum optimalnya asistensi DBHCHT kepada SKPD pengelola DBHCHT
37. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
38. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
39. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
infrastruktur dan perhubungan
40. belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengendalian inflasi daerah

B. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelimpahan kewenangan pelayanan
terpadu satu pintu dengan PATEN
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pengadaan barang jasa
3. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu
4. belum terpenuhinya kebutuhan bandwith untuk penyebarluasan informasi
publik dan penggunaan aplikasi kehumasan.
5. belum tercapainya target penilaian SAKIP yang tercatat pada tahun 2017
sebesar 57,74% (kategori CC)
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6. belum optimalnya koordinasi kebijakan, monitoring dan evaluasi penataan
kelembagaan.
7. Masih rendahnya koordinasi kebijakan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan

C. Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Pelayanan Sekretariat Daerah
1. Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan publik yang baik dan berkualitasserta melalui pengembangan
dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
2. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi
berbasis website dan aplikasi.
3. Peningkatan kualitas e-goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur
dan partisipasi masyarakat dalam penggunaaan pelayanan e-government
4. Menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat miskin.
4. KEPEGAWAIAN
Salah satu penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah diatas, harus didukung dengan personil/pegawai dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Salatiga didukung oleh 141 pegawai. Untuk memberikan
gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai kekuatan pegawai Sekretariat
Daerah Pemerintah Kota Salatiga, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1
PEGAWAI SETDA KOTA SALATIGA BERDASARKAN ESELONISASI
Per 31 DESEMBER 2017
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON
NO

SATUAN KERJA

1

Bagian Umum

2

I/b

II/a

II/b
5

III/b

IV/a

-

3

Bagian Pemerintahan

1

3

Bagian Pembangunan

4

Bagian Humas dan Protokol

5

1

III/a

Bagian Keuangan

JML

IV/b Staf

JML
PEG
51

3

42
8

1

3

8

12

1

3

9

13

3

8

12

1

12

6
7

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Organisasi dan Kepegawaian

-

3
3

7
7

10
10

8

Bagian Perekonomian

-

3

7

10

9

Bagian Hukum

1

3

7

11

5

27

103

141

JUMLAH

1

5
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Tabel 1.2
PEGAWAI SETDA KOTA SALATIGA BERDASARKAN PENDIDIKAN
Per 31 DESEMBER 2017
NO

SATUAN KERJA

JML
PEG

S2

S1

D3

SLTA

SMP

SD

1

Bagian Umum

51

6

19

4

17

1

4

2

Bagian Pemerintahan

12

1

8

2

-

-

1

3

12

4

4

2

1

-

1

13

3

8

2

-

-

-

12

1

6

4

1

-

-

10

1

5

2

2

-

-

10

2

5

1

2

-

-

8

Bagian Pembangunan
Bagian Humas dan
Protokol
Bagian Keuangan
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
Bagian Perekonomian

10

2

5

2

1

-

-

9

Bagian Hukum

11

2

8

-

1

-

-

JUMLAH

141

22

68

19

25

1

6

4
5
6
7

5. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SALATIGA
Dalam

rangka

melaksanakan

amanat

Undang-Undang

Nomor:

23

Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah melaksanakan
Urusan Pemerintahan Umum.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. V I S I
Visi Kota Salatiga adalah:
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Penjelasan makna visi :
Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam
visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu
kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari
kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan
singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI

dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang

dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah
sebagai berikut :

Unsur Visi
Hati Beriman

Sejahtera

Penjelasan
Secara harfiah “HATI BERIMAN’ megandung arti “Sejiwa
dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap
penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya
dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama
dan Kepercayaan masing-masing”.
“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna
“Terciptanya
suasana
dan
kondisi
kehidupan
kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah
dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan
yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk
mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur materiil –spiritual”. (Perda
Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan
memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai
melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar,
fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan
berwawasan lingkungan
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Unsur Visi
Mandiri

Bermartabat

Penjelasan
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. Di dalam keseluruhan makna dimaksud,
mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai
kearifan
lokal
dan
mengutamakan
keselarasan
pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku
kepentingan
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. M I S I
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga
Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hati Beriman yang Smart ditetapkan
9 (sembilan) misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan
lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil
dan Mikro.
7. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas
akses lapangan pekerjaan.
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9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan
yang baik (good governance)

Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022 ke dalam masingmasing misi adalah sebagai berikut :

No
A.

B.
C.

D.
D.

E.

Tabel 2.1
Keterkaitan Unsur Visi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022
Pada Masing-Masing Misi
Unsur Visi Salatiga HATI
Misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022
BERIMAN yang SMART
Frase Sehat
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,
mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung
tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat dan keluarga berencana
Frase Tertib dan Aman
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan
kondusifitas wilayah
Frase Bersih dan Indah
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan
infrastruktur perkotaan yang berwawasan
lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih,
sanitasi dan lingkungan permukiman kota
Frase Sejahtera
6. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan
gender dan perlindungan anak.
Frase Mandiri
7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang
berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro.
8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan
daya tarik investasi dan memperluas akses
lapangan pekerjaan.
Frase Bermartabat
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance)

B. TUJUAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Visi dan Misi yang ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut pada Tujuan dan
Sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi. Rumusan Tujuan dan
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
1. MISI
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang
baik (good governance)
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2. Tujuan
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang
kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

3. Kebijakan
a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit
pelayanan publik
b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
c. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya Aparatur Sipil Negara
(ASN)
d. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah
C. PENETAPAN KINERJA
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk mengukur capaian kinerja
Sekretariat Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dan
target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017, dijelaskan dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO.

Sasaran

1

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program dan
pemantauan
penyelenggaraan
pembinaan pertanahan,
pemerintahan umum,

Indikator Kinerja
a
b

Pencapaian skor LPPD
Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

c

Terwujudnya fasilitasi penyusunan
kebijakan kecamatan kelurahan,
penyelenggaraan PATEN dan koordinasi
permasalahan kewilayahan
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2

3

4

kerjasama luar dan
dalam negeri, evaluasi
kerjasama serta
penanganan masalah
kerjasama serta
penyelenggaraan
otonomi daerah dalam
mendukung
terwujudnya tatakelola
pemerintahan yang
baik
Terselenggaranya
koordinasi, monitoring
dan evaluasi
kebijakan sesuai
lingkup tugas bagian
kesejahteraan rakyat
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program pembinaan
hukum, penyusunan
produk hukum dan
perlindungan hak asasi
manusia dalam
mendukung
terwujudnya demokrasi
berdasarkan
hukumMeningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program pembinaan
hukum, penyusunan
produk hukum dan
perlindungan hak asasi
manusia dalam
mendukung
terwujudnya demokrasi
berdasarkan hukum
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan dan petunjuk
teknis pembinaan
produksi,
pengembangan usaha
daerah dan lingkungan

d

e

a
b

a
b
c

a
b

c
d

Terwujudnya fasilitasi kerjasama
pemerintah daerah di bidang promosi
dan investasi
Fasilitasi penyusunan perjanjian
kerjasama dengan pihak lainnya

Prosentase pengembangan kebijakan
bidang kesejahteraan rakyat
Prosentase fasilitasi kegiatan bidang
kesejahteraan rakyat
Rasio Rancangan Peraturan Perundang
undangan yang terbentuk
Rasio Rancangan Peraturan Walikota
yang terbentuk
Rasio Penanganan Perkara

Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk
membiayai kegiatan OPD
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang
menjadi sasaran Program Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP)
Persentase penghematan energi di
lingkup institusi pemerintah
Persentase deviden BUMD dalam PAD
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5

6

hidup dalam
mendukung
terwujudnya
peningkatan
perekonomian daerah
berbasis pada potensi
lokal yang berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan
Terwujudnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan administrasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan dan
pengadaan, serta
pengendalian dan
pelaporan
pembangunan dalam
rangka terwujudnya
aparatur yang
kompeten/
profesionalTerwujudnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan administrasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan dan
pengadaan, serta
pengendalian dan
pelaporan
pembangunan dalam
rangka terwujudnya
aparatur yang
kompeten/ profesional
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan protokoler,
analisa dan kemitraan
media serta
dokumentasi, publikasi
dan pengelolaan data
elektronik untuk
mendukung
peningkatan
profesionalisme aparatur
pemerintah

e
f

Meningkatnya koordinasi pengendalian
inflasi daerah
Persentase pelaku usaha yang memiliki
perijinan Lingkungan

a

Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian
sertifikasi keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
b Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan
Barang/Jasa yang difasilitasi
c Tercapainya serapan sesuai target fisik
dan keuangan

a
b
c

Jumlah SDM yang terlatih di bidang
keprotokolan dan jurnalistik
Jumlah Media Penyebarluasan Informasi
yang tersedia
Jumlah informasi dan dokumentasi yang
tersedia
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5 orang

125
kegiatan
19 OPD

115 orang
2 media
36 eks, 252
analis
media
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7

8

9

No

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan
kelembagaan,
tatalaksana dan
pendayagunaan
sumber daya aparatur
dan kepegawaian
dalam menunjang
peningkatan kinerja
pelayanan publik yg
responsif, efektif &
efisien
Terwujudnya tertib
pengelolaan surat
menyurat, pengelolaan
barang milik daerah
sesuai peraturan yang
berlaku dan kelancaran
pelaksanaan urusan
rumah tangga daerah
dan pinpinan, serta
terpenuhinya data
kebutuhan barang dan
sarana prasarana
aparatur dan pimpinan
sesuai standar
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan administrasi
keuangan

a
b
c
d
e
f
g

a
b
c
d
e

a
b
c

Rata-rata SKM (Skor Kepuasan
Masyarakat)
Prosentase ketersediaan regulasi
ketatalaksanaan
Skor LKjIP
Indeks Reformasi Birokrasi
Cakupan koordinasi pejabat pemerintah
daerah
Cakupan Pelayanan administrasi
kepegawaian dilingkungan Setda
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap
Layanan Administrasi Kepegawaian
dilingkungan Setda

70%
75%
62,5
60%
73%
100%
85%

Penanganan Administrasi perkantoran
Berbasis Teknologi Informasi
Peningkatan kualitas dan ketersediaan
sarana prasarana aparatur
Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Peningkatan kualitas dan ketersediaan
sarana prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur

65%

Tersedianya standarisasi harga untuk
pengadaan barang/ jasa.
Prosentase kenaikan realisasi keuangan
Meningkatnya pemahaman administrasi
perbendaharaan

100%

PROGRAM

84%
80%
85%
95%

100%
100%

ANGGARAN
(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.033.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

7.971.618.000

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

690.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

225.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

11.000.000

6
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7

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

813.000.000

8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

126.000.000

9

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10
11

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT), DAN PMKS LAINNYA
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

179.880.000

12

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

245.000.000

13

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

10.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASA
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

525.000.000

14
15
16
17
18

1.510.000.000
46.000.000

18.000.000

45.000.000
2.023.535.000
30.000.000

19

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

20

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

20.000.000

21

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

30.000.000

22

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

428.000.000

24

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

800.000.000

25

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

126.389.000

26

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN

95.000.000

27

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

28

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH

30.000.000

29

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

195.000.000

23

JUMLAH
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1.016.000.000

24.680.752.000
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Tahun Anggaran 2017 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 2017-2022. Untuk Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Daerah Kota Salatiga
menetapkan 9 sasaran strategis dan 37 Indikator Kinerja. Untuk melaksanakan
keseluruhan program (29 program) dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 24.680.752.000,-. Adapun target dan realisasi sasaran strategis dapat di lihat pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 Sekretariat
Daerah Kota Salatiga ini.
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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 2017 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 Setda Kota Salatiga Tahun 2017 adalah memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran - sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.
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 tujuan instansi pemerintah.
Dalam dokumen ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian
sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing indikator sasaran. Adapun pengukuran kinerja tersebut
dengan rumus sebagai berikut :
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
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
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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

A. Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran dengan 37 indikator
disimpulkan bahwa 11 indikator sasaran atau 29,73% dikategorikan sangat baik, 23
indikator sasaran atau 62,16% dikategorikan baik, 0 indikator sasaran atau 0% hanya
mencapai kategori cukup baik dan 3 indikator sasaran atau 8,11% hanya mencapai
kategori kurang baik. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang
capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu
perhatian pada tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan 9 sasaran rata-rata capaian
sebesar 96,60%, terdiri dari 3 sasaran kategori sangat baik sebesar 33,33%, kategori baik
6 sasaran sebesar 66,67%, kategori cukup baik 0 sasaran sebesar 0% dan kategori
kurang baik 0 sasaran sebesar 0%. 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 100%
75% - 100%
55% - 74%
Kurang dari 55%

Kategori Capaian
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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1. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
penyusunan

program

dan

pemantauan

penyelenggaraan

pembinaan

pertanahan, pemerintahan umum, kerjasama luar dan dalam negeri, evaluasi
kerjasama serta penanganan masalah kerjasama serta penyelenggaraan
otonomi daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang
baik
Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 82.48% dengan
kategori baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai
hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No
Indikator
Target
a Pencapaian skor LPPD
b Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
c

Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan kecamatan kelurahan,
penyelenggaraan PATEN dan koordinasi permasalahan kewilayahan
d Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang
promosi dan investasi
e Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya
Realisasi
a Pencapaian skor LPPD
b Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
c

Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan kecamatan kelurahan,
penyelenggaraan PATEN dan koordinasi permasalahan kewilayahan
d Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang
promosi dan investasi
e Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya
Capaian Kinerja
a Pencapaian skor LPPD
b Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
c
d
e

Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan kecamatan kelurahan,
penyelenggaraan PATEN dan koordinasi permasalahan kewilayahan
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang
promosi dan investasi
Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya
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Tahun 2017
3.05
Tepat waktu
30/3/2017
100%
3
kerjasama
25 PKS
3,0217
Tepat waktu
29/3/2017
100%
1 kerjasama
20 PKS
82,48%
99.07%
100%
Tepat Waktu
100%
33.33%
80%
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a. Peningkatan skor LPPD
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target indikator kinerja peningkatan skor LPPD yaitu mendapatkan skor LPPD
sebesar 3,05 dan terealisasi 3,0217 sehingga capaian kinerja sebesar 99,07%
dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ni dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Capaian indikator tahun 2017 menurun dibandingkan dengan pencapaian skor
LPPD pada tahun 2016 yaitu 3,0486. Skor hasil penilaian atas LPPD tahun 2015
dan 2016 dilakukan oleh Tim Kementrian Dalam Negeri sedangkan hasil penilaian
tahun 2017 belum terbit. Realisasi pencapaian skor LPPD tahun 2017 didasarkan
atas hasil penilaian Tim Provinsi Jawa Tengah dan masih termasuk kategori sangat
tinggi
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target akhir RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 3,05 sehingga masih kurang
0,0283 untuk memenuhi target akhir RPJMD.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yan telah dilakukan.
Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan secara keseluruhan telah tercapai
99,07%. Hal ini dikarenakan data yang disajikan untuk memenuhi indikator
penilaian kurang lengkap, demikian pula halnya ada capaian indikator kinerja kunci
yang juga belum tercapai. Disamping itu juga terdapat faktor luar yang secara
prinsip sangat menentukan hasil penilaian, sebagai contoh pada saat dilakukan
klarifikasi terdapat pemahaman yang kurang memadahi dari salah satu tim penilai
terhadap implementasi teknis perhitungan capaian nilai terhadap data yang
disajikan oleh daerah terhadap indikator penilaian yang ditetapkan. Sehingga
menyebabkan hasil yang kurang valid (merugikan).
Solusi yang telah dilakukan adalah melaksanakan koordinasi secara intensif baik
secaran internal bersama Tim terkait maupun klarifikasi dan verifikasi dengan Tim
tingkat Provinsi dalam pengumpulan data dan mendorong Perangkat Daerah terkait
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untuk mencapai indikator kinerja kunci serta melakukan koordinasi dan komunikasi
yang efektif dengan tim penilai pusat dan provinsi.
Sedangkan keberhasilan dalam penyampaian LKPJ kepada DPRD dengan tepat
waktu didukung adanya kerjasama dan koordinasi di Bagian Pemerintahan dengan
tim penyusun LKPJ.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator ini sebanyak 12 orang
- Pagu anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp.
300.000.000,- sedangkan realisasi anggaran dapat terserap Rp. 289.761.400
atau sebesar 96,59%. Sedangkan efisiensi sumber daya yang dapat dilakukan
yaitu sebesar 3,41%. Efisiensi dari sumber daya ini dikarenakan penggunaan
sumber daya yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan hasil yang
maksimal.
7. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

b. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target indikator kinerja ketepatan waktu penyampaian LKPJ adalah Tepat waktu
(30 Maret 2017) dan terealisasi tepat waktu (29 Maret 2018) sehingga capaian
kinerja sebesar 100% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ni dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Penyampaian LKPJ pada tahun 2017 (29 Maret 2017) lebih cepat satu hari bila
dibandingkan penyampaian pada tahun 2016 yaitu disampaiakan pada tanggal 30
Maret 2016
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Target awal sampai akhir tahun pada RPJMD 2017-2022 adalah tepat waktu yaitu
paling lambat adalah 30 Maret.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
(tidak ada standar nasional)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
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5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yan telah dilakukan.
Keberhasilan dalam penyampaian LKPJ kepada DPRD dengan tepat waktu
didukung adanya kerjasama dan koordinasi di Bagian Pemerintahan Setda dengan
tim penyusun LKPJ.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator ini sebanyak 12 orang
- Pagu anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp.
300.000.000,- sedangkan realisasi anggaran dapat terserap Rp. 289.761.400
atau sebesar 96,59%. Sedangkan efisiensi sumber daya yang dapat dilakukan
yaitu sebesar 3,41%. Efisiensi dari sumber daya ini dikarenakan penggunaan
sumber daya yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan hasil yang
maksimal.
- Selain sumber daya yang ada diatas, kinerja di bagian pemerintahan ditunjang
dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadahi.
7. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja
Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

dan

kegiatan

Koordinasi

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

c. Terwujudnya

fasilitasi

penyusunan

kebijakan

kecamatan

kelurahan,

penyelenggaraan PATEN dan koordinasi permasalahan kewilayahan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target dari indikator kinerja ini adalah 100% terealisasi 100% sehingga capaian
kinerja 100% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ni dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Pada tahun 2016 kegiatan dan program yang dilaksanakan sama dengan tahun
2017 namun indikator kinerjanya berbeda. Pada tahun 2016 indikator kinerja dari
program kegiatan Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang dilaksanakan
dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan yaitu
Prosentasi Pembinaan Pejabat Kecamatan/ Kelurahan dan Jumlah Kecamatan/
Kelurahan yang melaksanakan administrasi lengkap. Pencapaian indikator pada
tahun 2016 yaitu 100% dengan rincian dari target sebanyak 112 orang yang
mendapatkan pembinaan tercapai sesuai target dan jumlah kecamatan dan
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45

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

kelurahan yang melaksanakan administrasi lengkap ditargetkan 4 kecamatan dan
23 kelurahan dapat tercapai sesuai target. Pada tahun 2017 indikator kinerja dari
program dan kegiatan yang sama dengan tahun 2016 berubah menyesuaikan tugas
dan fungsi Bagian Pemerintahan sesuai dengan Perwali Nomor 24 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, struktur organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana tersebut
diatas target dan realisasi indikator kinerjanya.Pembinaan kepada Pejabat
Kecamatan/ Kelurahan pada tahun 2017 dilaksanakan dengan target 127 orang
tercapai 88 orang atau sebesar 69,21%.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% memberikan kontribusi dalam
pencapaian target akhir rencana strategis Bagian Pemerintahan yang mana pada
akhir tahun rencana strategis target yang ingin dicapai adalah 100% terwujudnya
fasilitasi

penyusunan

kebijakan

lingkup

subbag

pemerintahan

umum,

penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan. Indikator
program pada tahun 2017 berbeda dengan indikator program pada tahun 2018
sampai dengan tahun akhir renstra dengan menyesuaikan indikator program dalam
RPJM dan tusi organisasi. Indikator kinerja pada tahun 2017 tidak menyebutkan
lingkup tugas subbagian pemerintahan umum, sedangkan mulai 2018 sampai
dengan akhir tahun renstra ditambah dengan fasilitasi penyusunan kebijakan dan
koordinasi lingkup urusan subbagian pemerintahan umum. Berdasarkan Perwali
Nomor 24 Tahun 2016 bahwa lingkup urusan subbagian pemerintahan umum
meliputi urusan Pemerintahan umum dan urusan Pemerintahan Daerah bidang
pemberdayaan masyarakat,bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta Kecamatan. Lingkup urusan yang telah tercapai pada tahun 2017 meliputi
fasilitasi penyusunan kebijakan dan koordinasi administrasi kecamatan kelurahan
dan bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yan telah dilakukan.
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Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai target dikarenakan terpenuhinya
sumber daya pendukung, kerjasama tim dan koordinasi yang efektif dan efisien
dalam pelaksanaan kegiatan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Sumber daya manusia yang mendukung tercapainya indikator ini adalah
sebanyak 12 orang. Sumber daya yang ada dikelola secara efektif dan efisien
termasuk sumber daya manusia. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada
ASN di lingkup subbagian pemerintahan umum dilakukan secara proporsional
sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
- Pagu anggaran kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan tahun 2017 sebesar Rp245.000.000,00 direalisasikan secara efektif
dan efisien sejumlah Rp 174.637.450 atau sebesar 71,28% sehingga sisa pagu
anggaran sejumlah Rp 70.362.550 atau menghasilkan efisiensi sebesar 28,72 %.
7. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu Program
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Sedangkan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu
Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan.

d. Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang promosi dan
investasi
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Indikator kinerja terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang
promosi dan investasidari target 3 kerjasama terealisasi 1 kerjasama sehingga
capaian kinerja adalah 33,33% dengan kategori kurang.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi capaian indikator pada tahun 2017 sama dengan capaian di tahun 2016
dan tahun 2015 yaitu 1 kerjasama.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2017 yaitu 1 kerjasama dan di tahun
2018 di targetkan sebanyak 3 kerjasama. Pada tahun 2019 program dan kegiatan
yang mendukung indikator ini dirubah sehingga indikator tersebut dimasukkan
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menjadi satu pada program fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah pada
kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yan telah dilakukan.
Penyebab belum optimalnya kerjasama di bidang promosi dan investasi karena
belum optimalnya upaya penyusunan Program dan Promosi yang dilakukan oleh
SKPD terkait dalam mengundang investor.
Solusi dalam pencapaian idikator ini adalah kerjasama di bidang promosi dan
investasi yang ditunjang oleh komitmen dan koordinasi antara pemerintah kota
salatiga dan pihak kedua.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya manusia yang ada dikelola secara efektif dan efisien. Sumber daya
manusia dimaksimalkan dalam penyelesaian tugas yang menunjang pencapaian
target indikator. Pembagian tugas kepada ASN dilakukan secara proporsional.
Efisiensi juga dilakukan terhadap sumber daya anggaran. Dari total pagu anggaran
yang diperoleh untuk mencapai target indicator sebesar Rp.73.330.000,- dapat
terserap 58.844.902,- atau terserap sebesar 80,25%. Efisiensi sebesar 19,75%
karena pemberian honor menyesuaikan kehadiran anggota tim dalam rapat.
7. Program dan kegiatan yang menunjang dalam indikator kinerja ini
Program dan kegiatan yang menunjang dalam indicator kinerja ini yaitu Program
Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi

dan

kegiatan

Koordinasi

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.

e. Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Indikator kinerja fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya
dengan target 25 PKS dapat terealisasi 20 PKS yang terfasilitasi sehingga capaian
kinerja adalah 80% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Capaian tahun 2017 (20 PKS) lebih banyak bila dibandingkan dibandingkan
capaian tahun 2015 (6 PKS) dan Tahun 2016 (19 PKS).
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Pencapaian tahun 2017 sebanyak 20 PKS mendukung target pencapaian akhir
periode RPJM 2017-2022 yaitu sebanyak 6 bidang kerjasama.
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 yan telah dilakukan
Pencapaian indikator ini meskipun belum mencapai target karena fasilitasi
penyusunan kerjasama yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan berdasarkan
usulan dari Perangkat Daerah.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien.
- Sumber daya manusia yang ada sebanyak 12 orang
- Anggaran dalam mendukung indikator ini sebesar Rp 126.389.000,- dan
terealisasi 87.327.000,- atau terserap 69,09%
- Selain sumber daya yang ada diatas, kinerja di bagian pemerintahan ditunjang
dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadahi
7. Program dan Kegiatan yang mendukung indikator ini
Program dan Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatannya sebagi berikut:
- Kegiatan pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga
- Kegiatan fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
- Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
- Inventarisasi perjanjian kerjasama

2. Sasaran 2 : Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi

kebijakan

sesuai lingkup tugas bagian kesejahteraan rakyat.
Pada sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.37% dengan
kategori Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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No

Indikator

Target
a Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
b
Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat
Realisasi
a Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
b
Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat
Capaian
a Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
b
Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat

Tahun
2017
100%
100%
84,74%
100%
92.37%
84,74%
100%

a. Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 100% terealisasi 84,74% sehingga capaian kinerja
84,74% dengan kriteria baik. Indikator kinerja ini dapat diukur dari terlaksananya
kegiatan sebagai berikut :
-

Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
dengan target 5 kali rakor kesra dan telah terealisasi 5 kali rakor dengan 5
rekomendasi ( 100% ).

-

Kegiatan pendataan, pengkajian dan monev permohonan bantuan dengan
target mengadakan 1 kali sarasehan kebijakan hibah daerah dengan target
370 peserta. Telah terealisasi 1 kali kegiatan dengan 320 peserta yang hadir
dari kelompok masyarakat penerima hibah dan unsur OPD pengelola hibah,
serta tersusun 1 laporan. ( 86,48% )

-

Kegiatan pengelolaan BAZNAS Kota Salatiga dengan target mengadakan 5
kali sosialisasi pengelolaan zakat kepada pengurus LAZ dan UPZ dari 4
kecamatan di Kota Salatiga dan terealisasi 5 kali sosialisasi dengan tambahan
sasaran sosialisasi kepada unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga. ( 100%)

-

Kegiatan pengembangan kebijakan manajemen pelayanan pendidikan dengan
target mengadakan 1 kali sarasehan sinkronisasi penguatan kurikulum
berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) dan 1 kali sosialisasi
penguatan kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
Realisasi telah terlaksana sarasehan sinkronisasi penguatan kurikulum
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berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) dengan jumlah
peserta hadir 213 orang terdiri dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
jenjang SD sampai SMP di Kota Salatiga (71%). Realisasi telah terbentuk Tim
Pembina UKS/M Kota dan 4 kecamatan serta terlaksana sosialisasi penguatan
kelembagaan TP UKS/M dengan jumlah peserta hadir 50 orang terdiri dari TP
UKS/M Kota Salatiga dan TP UKS/M pada 4 kecamatan (71,42%).
-

Kegiatan penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan
dengan target 1 kali sosialisasi pengembangan kepemudaan dan jumlah
peserta 70 orang. Realisasi telah terlaksana 1 kali kegiatan dengan peserta
hadir 45 orang perwakilan dari organisasi kepemudaan dan karang taruna
kelurahan. (64,28%)

-

Kegiatan perencanaan olahraga terpadu dengan target meyelenggarakan
senam masal dan kegiatan jum’at sehat.

Realisasi telah terlaksana 2 kali senam masal pada Bulan Mei 2017 dan Bulan
September 2017 serta terlaksana senam rutin pada hari Jum’at.
N
o
1

2
3
4

5
6
7

Indikator :
Prosentase pengembangan kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat.
Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
Kegiatan sarasehan kebijakan hibah daerah
Kegiatan Pengelolaan BAZNAS dan pemberian
bantuan operasional pimpinan BAZNAS
Kegiatan sarasehan sinkronisasi penguatan
kurikulum berbasis potensi dan karakteristik
daerah (muatan lokal)
Kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan Tim
Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
Kegiatan sosialisasi pengembangan
kepemudaan.
Kegiatan perencanaan olahraga terpadu

Target
2017

Realisasi
2017

5 rakor/
5

5 rakor/
5

rekomendasi

rekomendasi

1 keg/
370 org
5 keg /
12 bulan
1 keg /
300 orang

1 keg /
320 org
5 keg /
12 bulan
1 keg /
213 orang

86,48%

1 keg /
70 org
1 keg /
70 orang
1 keg

1 keg /
50 org
1 keg /
45 orang
1 keg

71,42%

%
100%

100%
71 %

64,28 %
100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dinilai
kurang sinkron karena indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun tahun
sebelumnya berbeda. Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada
RPJMD 2017 – 2022 :
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No.

Indikator

Tahun
2015

Target
1
Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat :
a Terlaksananya rapat koordinasi bidang Kesra
5
b Terlaksananya sarasehan kebijakan hibah daerah
-

Tahun
2016

Tahun
2017

-

5 rakor
1 keg/
370 orang

c

Terlaksananya kegiatan pengelolaan BAZNAS dan
pemberian bantuan operasional pimpinan BAZNAS

-

-

5 keg/
12 bulan

d

Terlaksananya sarasehan sinkronisasi penguatan
kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah
(muatan lokal)

-

-

1 keg/
300 orang

e

Terlaksananya sosialisasi penguatan kelembagaan Tim
Pembina UKS/M

-

-

1 keg/
70 orang

f

Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan
kepemudaan

-

-

1 keg/
70 orang

g

Terlaksananya kegiatan perencanaan olahraga terpadu

2

2

1 keg

-

5 rakor
1 keg /
320 orang

Realisasi
1
Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat :
a Terlaksananya rapat koordinasi bidang Kesra
5
b Terlaksananya sarasehan kebijakan hibah daerah
c

Terlaksananya kegiatan pengelolaan BAZNAS dan
pemberian bantuan operasional pimpinan BAZNAS

-

-

5 keg /
12 bulan

d

Terlaksananya sarasehan sinkronisasi penguatan
kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah
(muatan lokal)
Terlaksananya sosialisasi penguatan kelembagaan Tim
Pembina UKS/M

-

-

1 keg /
213 orang

-

-

1 keg /
50 orang

f

Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan
kepemudaan

-

-

1 keg /
45 orang

g

Terlaksananya kegiatan perencanaan olahraga terpadu

2

2

1 keg

-

100%
86,48%
100%

e

Capaian Kinerja
1
Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat :
a Terlaksananya rapat koordinasi bidang Kesra
100%
b Terlaksananya sarasehan kebijakan hibah daerah
c Terlaksananya kegiatan pengelolaan BAZNAS dan
pemberian bantuan operasional pimpinan BAZNAS
d

Terlaksananya sarasehan sinkronisasi penguatan
kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah
(muatan lokal)
Terlaksananya sosialisasi penguatan kelembagaan Tim
Pembina UKS/M

-

-

71%

-

-

71,42%

f

Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan
kepemudaan

-

-

64,28%

g

Terlaksananya kegiatan perencanaan olahraga terpadu

100%

100%

100%

e
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3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target jangka menengah RPJMD 2017-2022 adalah 100% dan pada tahun pertama
telah tercapai 84,74%, sehingga masih harus memenuhi sebesar 15,26%.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini baru mulai dilaksanakan
pada tahun 2017, sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 24 Tahun 2016, sehingga ada beberapa kegiatan yang dialihkan
pada OPD teknis lain. Selain itu tahun 2017 merupakan masa transisi penyusunan
RPJMD 2017 – 2022.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
penggunaan sumber daya antara lain :
-

Sumber Daya Manusia
untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 10 pegawai pada
Bagian Kesra Setda.

-

Anggaran
pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp 294.880.000,terealisasi Rp 269.031.000,- atau 91,23% sehingga terjadi efisiensi sebesar
8,77%

-

Sarana Prasarana
sarana prasarana dinilai sudah mencukupi, yang digunakan pada kegiatan
yang menunjang indikator kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota
Salatiga.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
- Pendataan, pengkajian dan monev permohonan bantuan
- Pengelolaan BAZNAS Kota Salatiga
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- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pengembangan kebijakan manajemen pelayanan pendidikan
- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan
- Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga
- Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
b. Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat
1. Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2017 menetapkan target 100% terealisasi 100% dan capaian kinerja adalah
100% dengan kriteria baik. Indikator kinerja ini dapat diukur dari terlaksananya
kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
dengan target mengadakan pendataan, pembinaan dan pemberian bantuan
operasional modin se-Kota Salatiga. Realisasi telah terlaksana kegiatan
pembinaan dan pemberian bantuan operasional kepada 80 orang modin se-Kota
Salatiga. Dalam kegiatan tersebut telah diberikan bantuan operasional sebesar
Rp 1.000.000,- / orang / tahun (100%)
- Realisasi kegiatan Pentas Seni dan Budaya tercapai 100%. Kegiatan Pentas
Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan dengan target terlaksananya :


Kegiatan MTQ Tingkat Kota ditargetkan 1 kegiatan dan terealisasi 1
kegiatan.



Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota ditargetkan 1 kegiatan
dan terealisasi 1 kegiatan.



Pelatihan Kafilah MTQ Kota Salatiga ditargetkan

1 kegiatan dan

terealisasi 1 kegiatan.


Pelatihan Kontingen PESPARAWI Kota Salatiga ditargetkan 1 kegiatan dan
terealisasi 1 kegiatan.



Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kota
Salatiga ditargetkan 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan.

- Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lain
dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan target terlaksananya
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kegiatan Fasiitasi penyelenggaraan Ibadah Haji dengan target 5 kegiatan yang
meliputi : Fasilitasi TPHD, Pamitan Calon Jamaah Haji, Pemberangkatan Calon
Jamaah Haji, Pemulangan Jamaah Haji dan Pengajian Akbar Kota Salatiga
Tahun 2017 dan telah terealisasi 5 kegiatan (100%)
- Kegiatan Silaturahmi Pemerintah dengan Ormas dan Fungsional Bidang
Keagamaan dengan target 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan silaturahmi
pemerintah dengan tokoh agama Islam, tokoh agama Kristiani dan tokoh agama
Hindu/Budha ( 100% ).
No
1
2

3

4

Indikator : Prosentase fasilitasi kegiatan
bidang kesejahteraan rakyat
Terlaksananya pembinaan dan pemberian
bantuan operasional modin
Terlaksananya pentas seni dan budaya,
festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Terlaksananya fasilitasi pencapaian halaqoh
dan berbagai forum keagamaan lain dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya silaturahmi pemerintah
dengan ormas dan fungsional bidang
keagamaan

Target
2017
1 keg/
80 orang

Realisasi
2017
1 keg/
80 orang

5 keg

5 keg

100%

5 keg

5 keg

100%

3 keg /
145 org

3 keg /
145 org

100%

%
10%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu
Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dinilai
kurang sinkron karena indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun tahun
sebelumnya berbeda. Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada
RPJMD 2017 – 2022 :
N
Tahun
Indikator
o
2015
Target
1 Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat :
a. Terlaksananya Pembinaan Modin
1 keg /
80 orang
b. Terlaksananya pentas seni dan budaya,
festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
c. Terlaksanya fasilitasi pencapaian halaqoh
dan berbagai forum keagamaan lain dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
d.terlaksananya silaturahmi pemerintah
dengan tokoh agama

Tahun
2016

Tahun
2017

1 keg /
80 orang

1 keg /
80 orang

3 keg

3 keg

5 keg

5 keg

5 keg

5 keg

1 keg /
300 orang

2 keg /
120 orang

3 keg/
145 orang

Realisasi
1 Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat :
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a. Terlaksananya Pembinaan Modin
b. Terlaksananya pentas seni dan budaya,
festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
c. Terlaksanya fasilitasi pencapaian halaqoh
dan berbagai forum keagamaan lain dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
d.terlaksananya silaturahmi pemerintah
dengan tokoh agama

1 keg /
80 orang

1 keg /
80 orang

1 keg /
80 orang

3 keg

3 keg

5 keg

5 keg

5 keg

1 keg /
300 orang

2 keg /
120 orang

3 keg/
145 orang

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5 keg

Capaian Kinerja
1 Prosentase fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat :
a. Terlaksananya Pembinaan Modin
100 %
b. Terlaksananya pentas seni dan budaya,
100 %
festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
c. Terlaksanya fasilitasi pencapaian halaqoh dan
100 %
berbagai forum keagamaan lain dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
d. terlaksananya silaturahmi pemerintah
100 %
dengan tokoh agama

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target menengah RPJMD 2017-2022 tiap tahun adalah 100% dan pada tahun
pertama telah tercapai 100%.
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 keberhasilan tercapainya target indikator di atas adalah :
- Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan SKPD di lingkungan
Pemkot Salatiga, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan bidang
kesejahteraan rakyat
- Dukungan sarana prasarana yang cukup.
- Sumber daya manusia/jumlah pegawai yang cukup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
penggunaan sumber daya antara lain :
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- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

1.111.000.000,- terealisasi Rp 1.077.478.730,- atau 96,98% sehingga terjadi
efisiensi sebesar 3.02%
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
-

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

-

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan.
- Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- Kegiatan : Silaturahmi pemerintah dengan ormas dan fungsional dalam
mendukung keutuhan NKRI.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan
perlindungan hak asasi manusia dalam mendukung terwujudnya demokrasi
berdasarkan hukum
Pada sasaran 3 (tiga ) terdiri dari 3(tiga) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 110.8% dengan
kategori Sangat Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 3 (tiga)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

Indikator

Target
a Rasio Rancangan Peraturan Perundang undangan yang terbentuk
b Rasio Rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk
c

Rasio Penanganan Perkara
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Realisasi
a Rasio Rancangan Peraturan Perundang undangan yang terbentuk
b Rasio Rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk
c Rasio Penanganan Perkara
Capaian Kinerja
a Rasio Rancangan Peraturan Perundang undangan yang terbentuk
b Rasio Rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk
c Rasio Penanganan Perkara

11 raperda
49
raperwali
5 perkara
110.8%
110%
122.5%
100%

a. Rasio Rancangan Peraturan Perundangan - Undangan yang terbentuk
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2017 dari target 10 raperda terealisasi 11 raperda sehingga capaian kinerja
110% dengan kriteria sangat baik. Raperda yang terbentuk yaitu :
- Raperda tentang Perubahan Perda No 11/2011 tentang Pajak Daerah;
- Raperda tentang Perubahan Perda No.13/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022;
- Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- Raperda tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggora DPRD;
- Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pd Dinas Kesehatan;
- Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Raperda tentang APBD 2018.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
PadaTahun 2016 indikator kinerja diatas tercapai 100% dari target 10 raperda
terealisasi 10 raperda. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rata-rata target
capaian kinerja 100% dari 30 raperda dan terealisasi 31 raperda atau 103.33%.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Dilihat dari rencana lima tahun, untuk tahun 2018 ditargetkan 20 raperda atau
tercapai 100% dan tahun 2019 ditargetkan tercapai 100 % dari 10 raperda.
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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 alternative solusi yang telah dilakukan
- Perencanaan target waktu secara spesifik dalam penjadwalan prolegda dengan
menyusun kalendar tahunan tahapan pelaksanaan Propperda secara rinci
dengan memperhitungkan resiko keterlambatan waktu.
- Penyusunan naskah akademik dan naskah raperda dilimpahkan kepada OPD
pengusul Perda sehingga lebih meringankan tugas di Bagian Hukum.
- Penyederhanaan SOP dan peningkatan SDM perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) serta melakukan pembinaan terhadap legal drafter di
SPKD / unit kerja.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam

mendukung

tercapainya

indikator

ini

terdapat

beberapa

efisiensi

penggunaan sumber daya antara lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 11 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

600.000.000,- terealisasi Rp 472.524.100,- atau 78,75% sehingga terjadi
efisiensi sebesar 21,25%
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah program Penataan Peraturan
Perundang-undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

b. Rasio Rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2017 target 40 Perwali terealisasi 49 perwali sehingga capaian kinerjanya
122.5% dengan kriteria sangat baik. Raperwali yang terbentuk yaitu :
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-

Perwali Tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit
pemberantasan pungutan liar.

-

Perwali Tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

-

Perwali Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis RSUD
pada DKK

-

Perwali Tentang Pengesahan Peraturan Direktur PDAM Tahun 2016.

-

Perwali Tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemkot Salatiga

-

Perwali Tentang Perubahan atas Perwali Salatiga No.75 Tahun 2016 tentang
Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

-

Perwali Tentang Formula Tarif Sewa

-

Perwali Tentang Kode Etik

Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan

Pemkot Salatiga
-

Perwali Tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat
Salatiga No.29/BPR.BS/KEP/III/2017 Tentang Laporan Tahunan PD.BPR Bank
Salatiga Tahun 2016

-

Perwali Tentang Perubahan kedua atas Perwali Salatiga No.75 Tahun 2016
tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

-

Perwali Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

-

Perwali Tentang RTLH

-

Perwali Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRSUD

-

Perwali Tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. BKK Sidorejo Kota
Salatiga No.70/BKK/III/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan
PD.BKK Sidorejo Tahun 2016.

-

Perwali Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis.

-

Perwali Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga No 20 Tahun
2015 tentang pendelegasian kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemkot Salatiga.

-

Perwali Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

-

Perwali tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol yang
mendapatkan kursi di DPRD

-

Perwali Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
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-

Perwali Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang bersumber dari
APBD.

-

Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Salatiga No.4 tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD

-

Perwali tentang Pengesahan Peraturan Direktur PDAM Kota Salatiga
No.900/002/2017 tentang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan
PDAM Kota Salatiga Tahun 2017.

-

Perwali Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017.

-

Perwali Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD

-

Perwali tentang perubahan keempat atas Perwali No.37 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Salatiga.

-

Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Tahun
2018

-

Perwali tentang Sistem Online Retribusi Daerah

-

Perwali Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga No.13 Tahun
2016 tentang Peraturan Internal RSUD.

-

Perwali tentang Perubahan atas Perwali No.23 Tahun 2017 ttg Penjabaran
Perubahan APBD TA 2017

-

Perwali tentang Transaksi Non-Tunai.

-

Perwali tentang E-retribusi Non Tunai.

-

Perwali tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Persediaan.

-

Perwali tentang Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan

-

Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun
Anggaran 2018

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Sidorejo Lor pada DKK

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Mangunsari
pada DKK

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Kalicacing pada
DKK

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Tegalrejo pada
DKK
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-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Sidorejo Kidul
pada DKK

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Cebongan pada
DKK

-

Perwali tentang Pedoman Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas BKPM pada
DKK

-

Perwali tentang Pemanfaatan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas pada DKK

-

Perwali tentang Pemanfaatan Pendapatan BLUD UPT BKPM DKK

-

Perwali Tentang Pemuktahiran Data JKN

-

Perwali tentang Pengesahan Peraturan Direktur PDAM Kota Salatiga
No.900/035.1/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM
Kota Salatiga Tahun 2018

-

Perwali tentang tariff Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas

-

Perwali tentang Penjabaran APBD 2018

-

Perwali tentang Perubahan atas Perwali No.27 Tahun 2013 tentang petunjuk
pelaksanaan Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

-

Perwali tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
anggaran 2018.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
PadaTahun 2017 indikator kinerjadi atas tercapai 122.50 % dari target 40 Perwali
terealisasi 49 Perwali.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Untuk tahun 2018 ditargetkan tercapai 100% dan tahun 2018 ditargetkan tercapai
100 % dari target 30 Raperwali yang di bahas.
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;
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator diatas adalah:
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- peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter)
serta melakukan pembinaan terhadap legal drafter di SPKD / unit kerja.
- Peningkatan koordinasi tim penyusunan Peraturan Walikota.
- Kemauan untuk mengikuti agihan waktu yang sudah direncakana dalam
penyusunan perwali.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam

mendukung

tercapainya

indikator

ini

terdapat

beberapa

efisiensi

penggunaan sumber daya antara lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 11 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran
Penataan
Rancangan

Peraturan
Peraturan

yang dibiayai dengan APBD Program

Perundang-undangan
Perundang-undangan

dengan
sebesar

Kegiatan
Rp

Legislasi

600.000.000,-

terealisasi Rp 472.524.100,- atau 78,75% sehingga terjadi efisiensi sebesar
21,25%
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan Kegiatan Legislasi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
c. Rasio penanganan perkara
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tahun 2017 dari target 5 perkara, terealisasi 5 perkara sehingga capaian kinerja
100% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Pada Tahun 2016 indikator kinerja diatas tercapai 100 % dari target 3 perkara
terealisasi 3 perkara. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rata-rata tercapai
100 % dari total target 12 perkara. Artinya 12 perkara dapat diselesaikan sesuai
dengan target kinerja. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya kepastian hukum bagi
permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
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Untuk tahun 2018 ditargetkan

tercapai 100% dari 3 perkara dan tahun 2018

ditargetkan tercapai 100 % dari 3 perkara.
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
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator diatas adalah :
- 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.
- Koordinasi yang baik antara Bagian Hukum dengan Aparat Penegak Hukum di
Kota Salatiga.
- Koordinasi yang intens antara SKPD terkait dengan Bagian Hukum dalam
menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam

mendukung

tercapainya

indikator

ini

terdapat

beberapa

efisiensi

penggunaan sumber daya antara lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 11 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

270.000.000,- terealisasi Rp 124.865.000,- atau 46,24% sehingga terjadi
efisiensi sebesar 53,76%
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program kegiatan pendukung keberhasilan indikator ini adalah Program Penataan
Peraturan

Perundang-undangan

dengan

Kegiatan

Koordinasi

Kerjasama

Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

4. Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan petunjuk teknis pembinaan produksi, pengembangan usaha daerah dan
lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian
daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
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Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 99.91% dengan
kategori Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 4 (empat) sesuai
hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

Indikator

Target
a Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD
b Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran Program
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
c Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah
d Persentase deviden BUMD dalam PAD
e Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah
f Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan
Realisasi
a Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD
b Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran Program
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
c Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah
d Persentase deviden BUMD dalam PAD
e Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah
f Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan
Capaian Kinerja
a Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD
b Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran Program
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
c Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah
d Persentase deviden BUMD dalam PAD
e Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah
f Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan

Tahun
2017
70%
60%
50%
86%
2
65%
80%
52%
50%
85%
2
65%
99.91%
114%
86.67%
100%
98,8%
100%
100%

a. Prosentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD.
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Pada awal tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 70% dari anggaran,
terealisasi 80% dari total anggaran, atau dengan pencapaian 114% dengan kriteria
sangat baik. Indikator kinerja ini dapat diukur dari terlaksananya kegiatan sebagai
berikut:
-

Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT dengan target 10 kali rakor
dan telah terealisasi sebanyak 10 kali.

-

Laporan DBHCHT yang ditargetkan 2 laporan dapat terealisasi 2 laporan.
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Indikator :
No Prosentase pemanfaatan DBHCHT untuk
membiayai kegiatan OPD
1 Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Kegiatan
DBHCHT

Target
2017

Realisasi
2017

10 rakor
dan 2
laporan

10 rakor
dan 2
laporan

%
100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada RPJMD 2017 – 2022,
dimana pada tahun 2017 terdapat perbedaan indikator :
No.

Indikator

Tahun
2015

Asistensi pelaksanaan DBHCHT :
a Terlaksananya rakor asistensi DBHCHT
5
b Tersusunnya laporan DBHCHT
2
Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD

Tahun
2016

Tahun
2017

8
2

1
2
80%

1

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Bila dibandingkan target akhir RPJMD 2017-2022 adalah 90% sehingga dengan
pencapaian awal tahun ini masih kurang 10% dan akan terus dilakukan
peningkatan peningkatan untuk mencapai target akhir.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini baru mulai dilaksanakan
pada tahun 2017, sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 24 Tahun 2016, sehingga ada beberapa kegiatan yang dialihkan
pada OPD teknis lain. Selain itu tahun 2017 merupakan masa transisi penyusunan
RPJMD 2017 – 2022.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
-

Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.
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-

Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

125.000.000,- terealisasi Rp 115.943.709,- atau 92,75% sehingga terjadi
efisiensi sebesar 7,25%
-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu
:
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan : Asistensi Pelaksanaan DBHCHT

b. Persentase Pelaku Usaha Mikro Kecil yang Menjadi Sasaran Program Sistem
Informasi Kredit Program.
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 60% dan terealisasi 52 % atau pencapaian kinerja
sebesar 86,6 % dengan kriteria baik. Target tersebut diformulasikan dari jumlah
pelaku usaha yang masuk SIKP/pelaku yang memiliki IUMK. Indikator kinerja ini
dapat diukur dari terlaksananya kegiatan sebagai berikut :

No.
1

Indikator :
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang
menjadi sasaran program sistem informasi kredit
program.
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program KUR

Target
2017

Realisasi
2017

3 rakor
dan 1
monev

3 rakor
dan 1
monev

%
100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada RPJMD 2017 – 2022,
dimana pada tahun 2017 terdapat perbedaan indikator :
No.
1
a

Tahun Tahun
2015
2016
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program sistem
informasi kredit program :
Terlaksananya monev KUR
0
3
Indikator
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b Tersusunnya laporan
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran
Program SIKP

0
0

1
0

1
52%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target akhir RPJMD 2017-2022 adalah 70% dan pada tahun pertama baru tercapai
52% jadi masih perlu peningkatan selama empat tahun ini sebesar 18%.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini baru mulai dilaksanakan
pada tahun 2017, sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 24 Tahun 2016, sehingga ada beberapa kegiatan yang dialihkan
pada OPD teknis lain. Selain itu tahun 2017 merupakan masa transisi penyusunan
RPJMD 2017 – 2022.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
-

Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.

-

Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

10.000.000,- terealisasi Rp 8.840.000,- atau 88,40% sehingga terjadi efisiensi
sebesar 11,6%
-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
-

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dengan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
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c. Prosentase Penghematan Energi di Lingkup Institusi Pemerintah
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 50% dan terealisasi 50% atau capaian kinerja
sebesar 100% dengan kategori baik. Indikator kinerja ini dapat diukur dari
terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
-

Penghematan energi di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan dan telah
dilakukan sosialiasi den penyebaran stiker serta pemasangan x banner di
lingkungan pemerintah Kota Salatiga.

-

Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan sebanyak 5x sidang dan 12 laporan.
No

Indikator :
Persentase penghematan energi di lingkup
instansi pemerintah

1

Terlaksananya rakor penghematan energi

2

Tersusunnya laporan penghematan energi

Target
2017

Realisasi
2017

Capaian
Kinerja

5
sidang
12
laporan

5
sidang
12
laporan

100%
100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dinilai
kurang sinkron karena indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun tahun
sebelumnya berbeda. Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada
RPJMD 2017 – 2022 :
No.
1

Tahun
2015
Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah:
Terlaksananya rakor hemat energi
5
Tersusunnya laporan hemat energi
12
Indikator

Tahun
2016

Tahun
2017

5
12

25
12

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target akhir RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 90% sehingga selama empat tahun
sisa RPJMD masih harus meningkatkan sebesar 40%.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan.
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator di atas adalah :
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- Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan SKPD di lingkungan
Pemkot Salatiga, pemprov, dan rutin melakukan pendampingan penggunaan
energi.
- Dukungan sarana prasarana yang cukup.
- Sumber daya manusia/jumlah pegawai yang cukup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
-

Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.

-

Keuangan, pencapaian sasaran

yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp

18.000.000,- terealisasi Rp 17.880.000,- atau 99,33% sehingga terjadi efisiensi
sebesar 0,7%
-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu
:
-

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dengan Kegiatan
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

d. Persentase deviden BUMD dalam PAD
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 86% dan terealisasi 85% atau capaian kinerja
sebesar 98,8% dengan kategori baik. Indikator kinerja ini dapat diukur dari
terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
No
1
2
3
4

Indikator :
Persentase deviden BUMD dalam PAD
PD.BPR
PDAM
PD.BKK
PDAU

Target
2017
1.062.133.472
1.962.486.000
163.213.525
27.187.635

Realisasi
2017
1093.829.898
2.021.916.000
147.125.000
27.649.723
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dinilai
kurang sinkron karena indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun tahun
sebelumnya berbeda. Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada
RPJMD 2017 – 2022 :
No.
1
a
b
c
d

Indikator
Persentase deviden BUMD pada PAD :
PD.BPR
PDAM
BKK
PDAU

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

98%
99%
92%
100%

101%
98%
92%
98%

102%
103%
90,8%
101%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target akhir RPJMD 2017-2022 adalah 98% dan pada tahun pertama telah tercapai
85% sehinga masih kurang 13% untuk memenuhi target akhir RPJMD.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator di atas adalah :
- Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan OPD di lingkungan
Pemkot Salatiga dan dengan BUMD.
- Dukungan sarana prasarana yang memadai.
- Sumber daya manusia/ jumlah pegawai yang cukup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
- Sumber Daya Manusia sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang
dibutuhkan BUMD sehingga dapat menunjang kegiatan.
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.
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7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.

e. Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah dalam satu tahun
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 2 kegiatan pemantauan dan terealisasi 2 kegiatan
atau capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria baik. Indikator kinerja ini dapat
diukur dari terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
No
1

Indikator :
Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi
daerah
Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi
daerah

Target
2017

Realisasi
2017

Capaian
Kinerja

2 keg

2 keg

100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dinilai
kurang sinkron karena indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun tahun
sebelumnya berbeda. Tabel berikut disesuaikan dengan indikator kinerja pada
RPJMD 2017 – 2022 :
No.

Indikator

1

Meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah
Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah

a

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

2 keg

2 keg

2 keg

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target tiap tahun pada RPJMD 2017-2022 adalah 100% dan pada tahun 2017 juga
sudah tercapai 100%.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional).
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5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator di atas adalah :
- Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan SKPD di lingkungan
Pemkot Salatiga, pemprov, dan rutin melakukan pendampingan penggunaan
energi.
- Dukungan sarana prasarana yang cukup.
- Sumber daya manusia/jumlah pegawai yang cukup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.
- Anggaran, untuk pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
20.000.000,- dan terserap Rp 12.920.000,- (64,6%) atau terjadi efisiensi sebesar
35,4%.
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
- Program Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan
menengah dengan Kegiatan Koordinasi pengendalian inflasi daerah

f. Presentase Pelaku Usaha yang Memiliki Perizinan lingkungan
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 menetapkan target 65% dari pelaku usaha yang memiliki izin
lingkungan dan dapat terealisasi 65% atau capaian kinerja sebesar 100% denga
kriteria Baik Indikator kinerja ini dapat diukur dari terlaksananya kegiatan sebagai
berikut :
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No
1

Indikator :
Pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan
Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan
lingkungan

Target
2017
65%

Realisasi
2017
65%

%
100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya
No.
1

Indikator
Pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan

Tahun
2015
70

Tahun
2016
97

Tahun
2017
132

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah.
Target akhir RPJMD 2017-2022 adalah 90% dan pada tahun pertama sudah
tercapai 65% sehingga masih kurang 25% untuk pencapaian target akhir.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
(tidak ada standar nasional).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang dilakukan
Penyebab keberhasilan tercapainya target indikator di atas adalah :
- Koordinasi dan komunikasi timbal balik yang baik dengan OPD di lingkungan
Pemkot Salatiga, sosialisasi yang rutin dilaksanakan bagi pelaku usaha.
- Dukungan sarana prasarana yang cukup.
- Sumber daya manusia/jumlah pegawai yang cukup.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 10 pegawai.
- Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
10.000.000,- dan terserap Rp 6.935.000,- (69,35%) atau terjadi efisiensi sebesar
30,65%.
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
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Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

5. Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
administrasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengadaan, serta
pengendalian dan pelaporan pembangunan dalam rangka terwujudnya aparatur
yang kompeten/ profesional
Pada sasaran 5 (lima) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 87.3% dengan
kategori Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

Indikator

Target
a Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian
Pengadaan Barang/Jasa
b Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi
c Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan
Realisasi
a Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian
Pengadaan Barang/Jasa
b Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi
c Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan
Capaian Kinerja
a Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian
Pengadaan Barang/ Jasa
b Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi
c Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan

Tahun
2017
5 orang
125
kegiatan
19 OPD
1 orang
125
kegiatan
27 OPD
87.3%
20%
100%
142%

a. Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Target Tahun 2017 jumlah PNS yang lulus sertifikasi Nasional Pengadaan
Barang/Jasa yaitu sejumlah 5 orang dengan realisasi Tahun 2017 ini sejumlah 1
orang, sehingga capaian kinerja sebesar 20% dengan kriteria kurang.
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Target PNS yang lulus ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ jasa pada tahun 2017
adalah sebesar 1 orang, hal tersebut menurun dari pencapaian tahun lalu dimana
target 10 orang dan tercapai 5 orang.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Untuk pencapaian target PNS yang bersertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa
dari Tahun 2017 - 2022 adalah 1 orang di tahun 2017 dengan target 10 orang di
Tahun 2017.
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;
Penurunan jumlah realisasi PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
adalah minat dari PNS untuk terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa.
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 12 pegawai.

-

Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
225.000.000,- dan terserap Rp 220.505.000,- (98%) atau terjadi efisiensi
sebesar 2%.

-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
Program kegiatan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan
adalah program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur. Keberhasilan akan
dicapai apabila ada penekanan pentingnya sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
dalam pelaksanaan pembangunan sehingga PNS dapat berperan penting dalam
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pembangunan. Namun upaya tersebut harus didukung oleh berbagai pihak agar
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar

b. Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2017 adalah sebesar 125 kegiatan sedangkan realisasi kegiatan yang
difasilitasi oleh LPSE sebanyak 125 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%
dengan kriteria baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Target tahun 2017 adalah sebesar 125 kegiatan sedangkan realisasi kegiatan yang
difasilitasi oleh LPSE sebanyak 125 kegiatan. Target tahun 2016 adalah sebesar
125 kegiatan sedangkan realisasi kegiatan yang difasilitasi oleh LPSE sebanyak
125 kegiatan.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Untuk pencapaian dari Tahun 2017-2022 adalah sejumlah 125 kegiatan di Tahun
2017
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
Capaian tersebut sangat berhasil dan optimal, yaitu terfasilitasinya lelang kegiatan
melalui ULP dan LPSE. Hal tersebut di tunjang oleh SDM yang memadai serta
sarana prasarana yang memadai. Untuk efektifitas, kegiatan yang difasilitasi oleh
LPSE sangat efektif dan efisien, dapat diakses dimanapun dan diikuti oleh siapapun
sehingga lebih terbuka dan lebih transparan.
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 12 pegawai.
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-

Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
400.000.000,- dan terserap Rp 359.418.000,- (90%) atau terjadi efisiensi
sebesar 10%.

-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masuk
didalam program Kerjasama informasi dengan mass media. Hal tersebut sangat
menunjang dimana kegiatan yang terdapat didalamnya berkaitan dengan informasi
melalui media massa dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana
prasarana yang berkaitan dengan media massa yaitu web LPSE.

c. Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Target OPD yang penyerapan keuangannya mencapai 85% adalah sebesar 60%
atau OPD dari total 33 OPD dengan capaian realisasi 19 OPD terealisasi sebanyak
27 OPD atau sebesar 81% sehingga capaian kinerja sebesar 142 % dengan kriteria
sangat baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Untuk pencapaian dari Tahun 2017-2022 adalah sejumlah 27 OPD dari target 19
OPD yang penyerapan anggarannya lebih dari 85%.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Untuk pencapaian dari Tahun 2017-2022 adalah sejumlah 19 OPD.
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
Target tercapai karna penerapan realisasi NRB yang berpengaruh terhadap
pemberian TPP sehingga memacu OPD untuk terus meningkatkan capaian
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realisasi anggaran sesuai anggaran kas yang telah direncanakan. Rakor POK
dilaksanakan setiap bulannya untuk memantau penyerapan dari OPD apakah
sudah sesuai dengan target yang ada atau belum. Hal tersebut sangat membantu
untuk memacu OPD agar dapat mentaati anggaran kas yang ada serta untuk
memotifasi OPD untuk lebih optimal dalam melakukan pekerjaan serta dalam hal
penyerapan anggaran.
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 12 pegawai.

-

Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
178.000.000,- dan terserap Rp 161.522.210,- (91%) atau terjadi efisiensi
sebesar 9%.

-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah gedung milik Pemerintah Kota Salatiga.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala yaitu masuk dalam
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebiajakan KDH. Penunjang kegiatan lainnya yaitu Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebiajakn KDH dimana laporan TEPRA yang mengetahui bagaimana
perkembangan pengadaan di OPD serta kegiatan koordinasi Pengawasan yang
lebih komprehensif dimana terdapat Pembinaan Jasa Konstruksi yang sangat
menunjang OPD atau penyedia Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan di pemerintah
Kota Salatiga yang akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan
yang melibatkan pihak ke tiga atau peneyedia jasa dalam pelaksanaan kegiatan
maupun realisasi keuangan di OPD tersebut.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
protokoler, analisa dan kemitraan media serta dokumentasi, publikasi dan
pengelolaan data elektronik untuk mendukung peningkatan profesionalisme
aparatur pemerintah
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Pada sasaran 6 (enam) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 114.06% dengan
kategori Sangat Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 6 (enam)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

Indikator

Target
a Jumlah SDM yang terlatih di bidang keprotokolan dan jurnalistik
b Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia
c Jumlah informasi dan dokumentasi yang tersedia
Realisasi
a Jumlah SDM yang terlatih di bidang keprotokolan dan jurnalistik
b Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia
c Jumlah informasi dan dokumentasi yang tersedia
Capaian Kinerja
a Jumlah SDM yang terlatih di bidang keprotokolan dan jurnalistik
b Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia
c Jumlah informasi dan dokumentasi yang tersedia

Tahun 2017
115 orang
2 media
36 eks, 252
analis media
106 orang
3 media
36 eks, 252
analis media
114.06%
92.17%
150%
100%

a. Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan protokoler.
1. Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2017 adalah 115 peserta terealisasi 106 peserta sehingga capaian
kinerja sebesar 92,17% dengan kriteria baik. Rinciannya adalah target peserta
pelatihan protokol 55 orang, dapat terrealisasi 55 orang, dan dari target peserta
pelatihan jurnalistik 60 orang, terealisasi 51 orang. Capaian tahun ini dapat dilihat
dari indikator jumlah SDM yang terlatih di bidang keprotokolan dan jurnalistik,
tercapai 92,17%
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu
Dibandingkan tahun 2016 lalu, realisasi ini mengalami kenaikan 76,67%, karena
pada tahun 2016, sesuai kebijakan pada Bagian Humas dan Protokol Setda, hanya
melaksanakan Pelatihan Protokol saja, dengan realisasi 60 peserta.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
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Dibandingkan dengan target renstra, maka capaian tahun ini adalah sebesar
92,17%.
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.
Capaian kinerja tahun 2017 dapat tercapai karena pemilihan target peserta
pelatihan protokol dari unsur organisasi wanita (PKK) sangat tepat. Mengingat
atensi dan antusias peserta yang tinggi, sehingga dapat mengikuti pelatihan secara
paripurna hingga 3 hari pelaksanaan. Keberhasilan capaian kinerja ini juga
didukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga (unsur media) dalam pemilihan
nara sumber pelatihan Jurnalistik.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
- Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 13 pegawai.
- Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
45.000.000,- dan terserap Rp 39.929.800,- (88,73%) atau terjadi efisiensi
sebesar 11,27%.
- Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah sarana prasarana dan gedung Setda milik Pemerintah Kota
Salatiga.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh Program Fasilitasi Peningkatan
SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi dengan Kegiatan pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan informasi

b. Meningkatnya publikasi dan kemitraan media untuk mendukung kebijakan
pimpinan daerah
1. Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
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Target tahun 2017 yaitu 2 media (cetak dan elekronik), dapat terrealisasi 3 media
(cetak, elektronik dan online) sehingga capaian tahun ini tercapai 150% dengan
kriteria sangat baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu
Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yakni 2 media, maka
realisasi pada tahun 2017 meningkat sebesar 33,33%. Hal ini disebabkan pada
tahun 2017, Bagian Humas dan Protokol Setda mengintensifkan penyebarluasan
informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Dibandingkan dengan target renstra, maka capaian tahun ini adalah sebesar 100%.
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
Capaian kinerja tahun 2017 dapat tercapai karena perencanaan yang baik serta
kerja sama dengan pihak ketiga dan insan media yang sudah terjalin dengan baik.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi sumberdaya sebesar 3,14%, diperoleh dari efisiensi dalam belanja
honorarium tim (kehadiran), cetak buku agenda dan advetorial telah sesuai
kebutuhan.
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
-

Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 13 pegawai.

-

Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
1.623.535.000,- dan terserap Rp 1.572.505.350,- (96,86%) atau terjadi efisiensi
sebesar 3,14%.

-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah sarana prasarana dan gedung Setda milik Pemerintah Kota
Salatiga.
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
-

Program

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

dengan

Kegiatan

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi masyarakat, dan
Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
-

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan Kegiatan Sosialisasi
Cukai melalui Media Masa, Spanduk dan Baliho

c. Terselenggaranya

dokumentasi

dan

analisa

media

untuk

mendukung

kebjiakan Pemerintah Daerah
1. Membandingankan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target tahun 2017 yakni 36 eksemplar (kepada 3 pimpinan daerah : Walikota, Wakil
Walikota dan Sekda) selama 12 bulan untuk 7 media cetak : Suara Merdeka,
Wawasan, Jawa Pos, Jateng Pos, Tribun Jateng, Kedaulatan Rakyat dan Koran
Sindo), terealisasi 36 eksemplar sehingga capaian kinerja 100% dengan kriteria
baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu.
Indikator dokumentasi dan analisa media untuk mendukung kebjiakan Pemerintah
Daerah pada tahun 2016 belum menjadi indikator utama jadi tidak ada pembanding
ditahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Dibandingkan dengan target renstra yang sebesar 80%, maka capaian tahun ini
lebih besar 20%.
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.
Capaian kinerja tahun 2017 dapat tercapai karena pelaksanaan kegiatan analisis
media yang selalu menjadi prioritas, dan mendapatkan bantuan dari pelajar/
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mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek di Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Salatiga.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara
lain :
-

Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung
dengan 13 pegawai.

-

Anggaran, dalam pencapaian indikator ini tersedia anggaran sebesar Rp
525.000.000,- dan terserap Rp 342.643.123,- (65,27%) atau terjadi efisiensi
sebesar 34,73%.

-

Sarana Prasarana yang digunakan pada kegiatan yang menunjang indikator
kinerja ini adalah sarana prasarana dan gedung Setda milik Pemerintah Kota
Salatiga.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, serta
Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi

7. Sasaran 7 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
kelembagaan, tatalaksana dan pendayagunaan sumber daya aparatur dan
kepegawaian dalam menunjang

peningkatan kinerja pelayanan publik yg

responsif, efektif & efisien
Pada sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 105.3% dengan
kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 7 (tujuh)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
No

Indikator

Target
a Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)
b Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan
c Skor LKjIP
d Indeks Reformasi Birokrasi
e Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah
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f
g

Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Setda
Realisasi
a Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)
b Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan
c Skor LKjIP
d Indeks Reformasi Birokrasi
e Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah
f Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda
g Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Setda
Capaian Kinerja
a Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)
b Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan
c Skor LKjIP
d Indeks Reformasi Birokrasi
e Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah
f Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda
g Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Setda

100%
85%

78.5%
75%
57.74
67.88
82.27%
100%
91.07%
105.3%
112.1%
100%
92.4%
112.8%
112.7%
100%
107.1%

a. Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2017 sebesar 70% dan terealisasi 78.5% sehingga capaian kinerjanya
adalah 112.1% dengan kategori sangat baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja dari tahun 2017 cenderung meningkat setiap tahun. Realisasi
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 2017 adalah 78.5%, sedangkan target akhir
RPJMD adalah sebesar 85%. Dengan demikian masih terdapat kekuarangan target
sebesar 6.5%.
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 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelayanan publik yang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan
masyarakat dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin
meningkat. Peningkatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara
berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik untuk mengetahui kelemahan/kekuatan dari masing-masing unit
penyelenggara pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu
diambil & langkah perbaikan pelayanan, sebagai umpan balik dalam memperbaiki
layanan.

Melibatkan

masyarakat

untuk

berperan

secara

aktif

mengawasi

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
- Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi
dapat diberdayakan secara optimal yaitu 11 orang pada bagian organisasi dan
kepegawaian setda, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
- Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
- Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
anggaran sebesar Rp 145.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 82.106.775,atau 56.63 %.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
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Target tahun 2017 sebesar 75% dan terrealisasi 75% sehingga capaian kinerjanya
adalah 100% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Capaian kinerja ini belum ada pembanding karena merupakan indikator baru pada
RPJMD 2017-2022.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 75%, sedangkan target akhir
RPJMD adalah sebesar 85%. Dengan demikian masih terdapat kekuarangan target
sebesar 10%.
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 dengan telah dibuatnya perwali
pakaian dinas, SOP dan adanya inovasi dalam wadah inagara.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
-

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.

-

Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.

-

Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dengan
anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 35.248.500,atau 70.50%.
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7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini yaitu Program
Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

c. Skor LKjIP
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target skor LKjIP 2017 adalah 62.5 terealisasi 57.74 atau dengan capaian sebesar
92,4% dengan kategori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar
56.95. Capaian Nilai masih dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 75.94
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah akhir RPJMD adalah sebesar 72.5 atau masih kurang
14,76 lagi untuk mencapainya.
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 permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target kinerja antara lain adalah :
 Belum

optimalnya koordinasi dalam

lingkup Sekretariat

perencanaan

Daerah yang menyebabkan

dari Bagian-Bagian

di

capaian target kinerja

Sekretariat Daerah belum optimal.
 Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan
indikator kinerja yang tepat, sehingga pencapaian target kinerja belum dapat
menunjukan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
 Kualitas SDM belum memenuhi standar kompetensi, sehingga menyebabkan
belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah
sebagai core Pemerintah Kota Salatiga.
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Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah
Kota Salatigaantara lain :
 Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan

di

Sekretariat daerah.
 Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah yang terukur
dan dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
 Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui Bimbingan Teknis
dan pelatihan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
 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.
 Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
 Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH kegiatan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja

dengan anggaran

sebesar Rp

150.000.000,- dan

terrealisasi sebesar Rp 104.843.450,- atau 69.90%.
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. Indeks Reformasi Birokrasi
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2017 adalah sebesar 60 dan terealisasi sebesar 67.88 dengan
capaian kinerja sebesar 112.8% denga ketegori sangat baik.
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kondisi
awal RPJMD sebesar 58.25.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah RPJMD adalah sebesar 65, ini berarti sudah tercapai
pada tahun ini.
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 ini didukung dengan adanya beberapa ruang lingkup kegiatan
diantaranya :
 Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi
 Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja
 Koordinasi Tim Pembangun Integritas
 Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi
 Survei Persepsi Publik terhadap Reformasi Birokrasi Tahun 2017
 Survei Persepsi Publik terhadap Korupsi Tahun 2017
 Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Nilai Integritas dan Anti Korupsi
 Focus Grup Disscussion (FGD)
 Review Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 20152019 Review Perwali No. 26 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019)
 Diskusi Publik Peran Civil Society dalam Reformasi Birokrasi
 Penyusunan Profil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga
 Pelaksanaan Festival Quick Win RB Spedanova
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
-

Sumber daya manusia (SDM).
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Sumber daya manusia yang digunakan dapat diberdayakan secara optimal
sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
-

Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.

-

Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH kegiatan Koordinasi Reformasi
Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 277.000.000,- dan terrealisasi sebesar
Rp 119.063.875,- atau 42.98%

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH kegiatan Koordinasi Reformasi Birokrasi

e. Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2017 adalah sebesar 73% dan terealisasi sebesar 82.27% dengan
capaian kinerja sebesar 112,7% denga ketegori sangat baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja pada tahun 2017 cenderung meningkat bila dibandingkan tahun
2016 sebesar 70%
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah sebesar 77%, jadi pada tahun 2017 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.
Terwujudnya cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah yang dihitung dengan
rerata 2 (dua) parameter yaitu:
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 Rasio antara Rapat yang direalisasikan dengan total jumlah rapat yang ada
(Forkopanda, Rakor Pejabat di Dalam Daerah, dan Rakor Pejabat di Luar
Daerah). Hasil prosentase sebesar 83,33%.
 Prosentase rerata kehadiran Pejabat yang diundang. Berdasarkan hasil rerata,
dapat diketahui bahwa rerata kehadiran mencapai 81,2%
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
 Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan dapat diberdayakan secara optimal
sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
 Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
 Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi

pada

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah kegiatan Rakor Pejabat Pemerintah Daerah
dengan anggaran sebesar Rp 243.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp
151.831.200,- atau 62.48%
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
kegiatan Rakor Pejabat Pemerintah Daerah

f. Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2017 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan
capaian kinerja sebesar 100% denga ketegori baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja pada tahun awal rencana kinerja adalah sebesar 100%.
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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 yang ingin dicapai pada tahun ke-5 adalah 100% dan
telah tercapai pada tahun ini
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 hal yang telah dilakukan dalam mendukung capaian kinerja indikator ini
antara lain :
 Koordinasi Tim Pembina Kepegawaian Sekretariat Daerah
 Koordinasi Tim Pengelola Kepegawaian Sekretariat
 Koordinasi

Tim

Monitoring

dan

Evaluasi

Implementasi

Kebijakan

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dan Kepegawaian
 Penyusunan Buku Kode Etik dan Perilaku PNS
 Penyusunan Buku Saku Kepegawaian bagi PNS Setda
 Bimbingan Teknis Bagi Aparatur
 Pelaksanaan Lokakarya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
 Pencetakan Buku Saku RB untuk ASN
 Penyusunan Data Kepegawaian Setda
 Penyusunan Buku Saku Kepegawaian Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga (Anggaran Perubahan Tahun 2017)
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
 Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan dapat diberdayakan secara optimal
sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
 Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
 Anggaran
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Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur kegiatan
Koordinasi penataan Manajemen Sumber daya Aparatur dengan anggaran
sebesar Rp 39.628.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 19.040.800,- atau 48.05%
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur kegiatan Koordinasi penataan
Manajemen Sumber daya Aparatur

g. Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian
dilingkungan Setda
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
Target tahun 2017 adalah 85% dan terealisasi 91.07% dengan capaian kinerja
sebesar 107,1% atau dengan kategori sangat baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan hasil survei, rerata tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah mencapai 91,07% dari
sebelumnya 97,2% pada tahun 2016. Hasil tersebut didasarkan pada rerata tingkat
kepuasan dari 5 (lima) indikator yang terkait dengan kualitas mutu pelayanan. Hasil
tersebut turun sekitar 6,12% dari Hasil Survei yang sama tahun 2016.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Target jangka menengah dalam dokumen perencanaan adalah sebesar 98% dan
pada tahun ini telah tercapai 91.07% atau masih kurang 6.93% untuk mencapai
target akhir 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.
Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

94

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

- Ada beberapa informasi kepegawaian yang tidak sinkron antara pengampu
kepegawaian

dengan

PNS

yang

membutuhkan

layanan

kepegawaian

(miskomunikasi antara pengelola kepegawaian dan PNS yang membutuhkan
layanan administrasi kepegawaian)
- Informasi tentang kepegawaian yang seringkali datang terlambat dari OPD
Pengampu Kepegawaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis terdapat efisiensi sumberdaya yaitu:
- Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan dapat diberdayakan secara optimal
sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
- Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan.
- Anggaran
Anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Salatiga dan dianggap sudah
mencukupi pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan
Koordinasi penataan Manajemen Sumber daya Aparatur dengan anggaran
sebesar Rp 39.628.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 19.040.800,- atau 48.05%
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kegiatan Koordinasi penataan
Manajemen Sumber daya Aparatur

8. Sasaran 8 : Terwujudnya tertib pengelolaan surat menyurat, pengelolaan barang
milik daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kelancaran pelaksanaan urusan
rumah tangga daerah dan pinpinan, serta terpenuhinya data kebutuhan barang
dan sarana prasarana aparatur dan pimpinan sesuai standar
Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari lima (lima) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 88.01% dengan
kategori baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 8 (delapan) sesuai
hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
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No

Indikator

Target
a Penanganan Administrasi perkantoran Berbasis Teknologi
Informasi
b Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
c
Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
d Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
e Peningkatan disiplin aparatur
Realisasi
a Penanganan Administrasi perkantoran Berbasis Teknologi
Informasi
b Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
c
Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
d Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
e Peningkatan disiplin aparatur
Capaian Kinerja
a Penanganan Administrasi perkantoran Berbasis Teknologi
Informasi
b Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
c
Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
d Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
e Peningkatan disiplin aparatur

Tahun
2017
65%
84%
80%
85%
95%
65%
87%
29%
87%
93%
88.01%
100%
103.57%
36.25%
102.35%
97.89%

a. Penanganan Administrasi perkantoran Berbasis Teknologi Informasi
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target indikator prosentase penanganan administrasi perkantoran menggunakan
basis teknologi informasi sebesar 65% terealisasi 65% sehingga capaian kinerjanya
adalah 100% denga kategori baik.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Jumlah penanganan administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi
mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tahun-tahun
yang lalu administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi belum diterapkan.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
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Berdasarkan jumlah penanganan administrasi perkantoran menggunakan basis
teknologi informasi maka menunjukkan bahwa telah tercapai target kinerja yang
telah ditentukan dalam 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.
Keberhasilan peningkatan kinerja penanganan administrasi perkantoran berbasis
dikarenakan telah dirintisnya penggunaan teknologi informasi agar terwujud
administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien dalam penanganan
persuratan terbukti mempercepat pelayanan persuratan, mengurangi penggunaan
kertas dalam pelayanan administrasi perkantoran (less paper). Adapun kegagalan/
kekurang berhasilan kinerja disebabkan karena akses internet yang kurang lancar,
SDM yang terbatas sehingga memperlambat pelayanan administrasi persuratan.
Solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja
staf administrasi dan menyederhanakan prosedur administrasi ditingkat TU
pimpinan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Penanganan

administrasi

perkantoran

berbasis

teknologi

informasi

telah

menggunakan sumberdaya secara efisien dikarenakan pelayanan administrasi
tersebut sudah meminimalisir penggunaan kertas (buku agenda) dan bisa ditangani
oleh 2 orang petugas administrasi di subbag Tata Usaha
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program Administrasi perkantoran Berbasis Teknologi Informasi yang menunjang
keberhasilan dikarenakan adanya upaya peningkatan pengembangan aplikasi yang
telah dirintis disertai kerjasama yang solid dengan Perangkat Daerah lain dan
didukung dengan SDM yang telah paham akan perkembangan teknologi. Adapun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dikarenakan kurang sempunanya
dukungan sarana prasarana baik berupa jaringan yang belum kuat maupun
perangkat komputer yang masih terbatas
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b. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Prosentase target kinerja pengadaan sarana prasarana sebesar 84% terealisasi
87% sehingga capaian kinerjanya adalah 103.57% dengan kriteria sangat baik.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi capaian fisik atas pemenuhan
terhadap penyediaan sarana prasarana aparatur mengalami peningkatan dari 86%
menjadi 87% .
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Berdasarkan realisasi pemenuhan capaian fisik atas penyediaan sarana prasarana
maka menunjukkan bahwa telah tercapai target kinerja yang telah ditentukan dalam
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
Keberhasilan pemenuhan capaian fisik atas penyediaan sarana dan prasarana
dikarenakan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi yang tepat baik
antar bagian maupun dengan OPD dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur serta telah
menggunakan sumberdaya secara efisien dikarenakan alur administrasi pengadaan
ditangani oleh SDM yang berkompeten dibidangnya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur yang
menunjang keberhasilan dikarenakan adanya upaya peningkatan perencanaan,
koordinasi dan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak serta didukung dengan
SDM yang telah paham akan administrasi.
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c. Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Prosentase target kinerja pengadaan sarana prasarana sebesar 80% terealisasi
29% sehingga capaian kinerja sebesar 36.25% dengan kriteria kurang. Maka
berdasarkan capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan sarana
prasaran aparatur belum tercapai/terpenuhi.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi capaian fisik atas pemenuhan
terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengalami
penurunan dari 61,51% menjadi 29%.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Berdasarkan realisasi pemenuhan capaian fisik atas peningkatan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka menunjukkan bahwa belum
tercapai target kinerja yang telah ditentukan dalam 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
Adapun kegagalan/ kekurang berhasilan kinerja disebabkan karena perencanaan
tidak disesuaikan dengan kondisi di lapangan dimana pejabat (Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah definitif) baru dilantik pada bulan Mei 2017 sehingga belum
banyak tamu dinas yang berkunjung. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi
kekurang

berhasilan

tersebut

adalah

dengan

meningkatkan

kemampuan

perencanaan dengan cara meningkatkan kecermatan dan koordinasi antar bagian
dan perangkat daerah.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah
menggunakan sumberdaya secara efisien dikarenakan ditangani oleh SDM yang
berkompeten serta berpengalaman dibidangnya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
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Program Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur yang
menunjang keberhasilan dikarenakan adanya upaya peningkatan koordinasi dan
kerjasama yang solid dengan berbagai pihak serta didukung dengan SDM yang
telah paham tugas dan fungsinya. Adapun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja dikarenakan kurang memperhitungkan kendala yang mungkin muncul dalam
perjalanan pelaksanaan kegiatan .

d. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Prosentase target kinerja pemeliharaan sarana prasarana sebesar 85% terealisasi
fisik 87%, sehingga capaian kinerja sebesar 102.35% dengan kategori sangat baik.
Maka berdasarkan capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan
sarana prasaran aparatur telah tercapai/ terpenuhi.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi capaian fisik atas pemenuhan
terhadap pemeliharaan sarana prasarana aparatur mengalami peningkatan dari
86% menjadi 87% .
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Berdasarkan realisasi pemenuhan capaian fisik atas pemeliharaan sarana
prasarana maka menunjukkan bahwa telah tercapai target kinerja yang telah
ditentukan dalam 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
Keberhasilan pemenuhan capaian fisik atas pemeliharaan sarana dan prasarana
dikarenakan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi yang tepat antar
bagian dilingkup Sekretariat Daerah.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan
menggunakan

kualitas

dan

sumberdaya

ketersediaan
secara

sarana

efisien

prasarana

dikarenakan
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pemeliharaan sarana prasarana telah melalui prosedur yang ada dan ditangani oleh
SDM yang berkompeten dibidangnya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur yang
menunjang keberhasilan dikarenakan adanya upaya peningkatan perencanaan,
koordinasi dan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak serta didukung dengan
SDM yang telah paham akan administrasi.

e. Peningkatan disiplin aparatur
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Prosentase target kinerja pengadaan sarana prasarana sebesar 95% terealisasi
fisik 93%, sehingga capaian kinerja sebesar 97.89% dengan kriterian baik. Maka
berdasarkan capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan disiplin
aparatur telah tercapai/terpenuhi.
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi capaian fisik atas pemenuhan
terhadap pakaian dinas aparatur dan pimpinan mengalami peningkatan dari 91%
menjadi 93% .
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Berdasarkan realisasi pemenuhan capaian fisik atas pemenuhan terhadap pakain
dinas aparatur dan pimpinan maka menunjukkan bahwa telah tercapai target kinerja
yang telah ditentukan dalam 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
Keberhasilan pemenuhan capaian fisik atas pemenuhan terhadap pakaian dinas
aparatur dan pimpinan dikarenakan adanya perencanaan yang matang serta
koordinasi yang tepat baik dengan bagian maupun pimpinan dalam pelaksanaan
kegiatan.
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan pemenuhan terhadap pakaian dinas aparatur dan pimpinan telah
menggunakan sumberdaya secara efisien dikarenakan alur administrasi pengadaan
ditangani oleh SDM yang berkompeten sehingga cermat dalam pemilihan pihak
penyedia barang.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Program Peningkatan pemenuhan terhadap pakain dinas aparatur dan pimpinan
yang

menunjang

keberhasilan

dikarenakan

adanya

upaya

peningkatan

perencanaan, koordinasi dan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak serta
didukung dengan SDM yang telah paham akan administrasi.

9. Sasaran 9 : Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
administrasi keuangan
Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 89,2% dengan
kategori Baik.
No

Indikator

Target
a Tersedianya standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa.
b Prosentase kenaikan realisasi keuangan
c Meningkatnya pemahaman administrasi perbendaharaan
Realisasi
a Tersedianya standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa.
b Prosentase kenaikan realisasi keuangan
c Meningkatnya pemahaman administrasi perbendaharaan
Capaian Kinerja
a Tersedianya standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa.
b Prosentase kenaikan realisasi keuangan
c Meningkatnya pemahaman administrasi perbendaharaan

Tahun
2017
100%
100%
100%
100%
84,60%
83%
89.2%
100%
84.60%
83%

a. Tersedianya standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Tersedianya standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa target 100%
terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori baik (sudah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

102

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA

tercapai sesuai jumlah target 660 buku dan telah terdistribusikan sebanyak 660
buku).
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun lainnya.
Jumlah standarisasi harga untuk pengadaan barang/ jasa tahun 2016 sebanyak
620 buku dan untuk tahun 2017 sebanyak 660 buku ada peningkatan jumlah 40
buku

dibandingkan

dengan

tahun

2016.

Berdasarkan

capaian

tersebut

menunjukkan bahwa prosentase pengadaan standarisasi ada peningkatan 6,45%.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Berdasarkan jumlah buku standarisasi harga untuk pengadaan barang / jasa tahun
2017 menunjukkan bahwa tercapainya target yang telah ditentukan dalam 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 alternative solusi yang telah dilakukan.
Adanya dukungan dana yang cukup memadai dari APBD serta adanya koordinasi
dan kerjasama yang baik antar OPD.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan suber daya.
Dalam pencapaian indikator ini didukung SDM sebanyak 12 orang dan adanya
sarpras yang

cukup memadai untuk menunjang keberhasilan kinerja sehingga

perlu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih
spesifik dan lebih matang. Anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan
Penyusunan Standar Satuan Harga sebesar Rp 310.000.000,- dan terserap
sebesar Rp 271.849.000,- ( 87.69%) sehingga terdapat efisiensi sebesar 12.31%.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Program pendukung indikator ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Standar Satuan
Harga yang dapat menunjang penyusunan aplikasi STIBI yang terintegrasi dengan
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e-budgeting dan SIPKD yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja Keuangan Daerah.

b. Prosentase kenaikan realisasi keuangan.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target tahun 2017 adalah sebesar 100% terealisasi 84.60% sehingga capaian
kinerjanya adalah 84.60% dengan kriteria baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun lainnya.
Prosentase capaian realisasi anggaran sudah cukup memenuhi target tahun 2017.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Rata-rata prosentase capaian realisasi anggaran 2017 mengalami kenaikan dari
target jangka menengah yang telah ditetapkan.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
(tidak ada standar nasional)
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Prosentase capaian realisasi anggaran sudah memenuhi target.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan suber daya.
Untuk mempercepat pengelolaan keuangan perlu adanya terobosan dengan
menggunakan aplikasi yang dirancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan dan
peraturan yang berlaku dalam hal tata kelola keuangan daerah.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Program/kegiatan

yang sudah

ditetapkan

sudah

cukup

untuk menunjang

keberhasilan kinerja namun perlu adanya penambahan program/kegiatan yang
dapat mengakomodasi peningkatan realisasi keuangan serta sarana prasarana
pendukungnya.
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c. Meningkatnya pemahaman administrasi perbendaharaan.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target Prosentase pemahaman administrasi perbendaharaan sesuai standar
adalah 100% terealisasi 83% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 83%
dengan kriteria baik.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun lainnya.
Capaian kinerja 2017 dapat mencapai 83% dan untuk pembanding tahun
sebelumnya tidak ada karena termasuk dalam indikator baru.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Rata-rata target capaian kinerja 83% jangka menengah tiap tahunnya dan pada
tahun 2017 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.
Capaian kinerja 2017 sudah memenuhi target yang ditentukan. Untuk memenuhi
target capaian kinerja perlu adanya sumber/referensi yang lebih banyak untuk
mendapatkan hasil yang maksimal.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan suber daya
Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh 12 personel SDM yang ada di Bagian
Keuangan Setda serta sarana dan prasarana yang ada digedung Setda. Indikator
ini didukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah yang besar anggarannya Rp315.000.000,- dan terserap Rp228.716.675,(72,61%) terjadi efisiensi sebesar 27,39%.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Progran yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Penyusunan
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
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B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota
Salatiga adalah sebesar Rp 56.986.761.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian
alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1
Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Belanja
No.
1.

2.

Uraian
Belanja Tidak Langsung
i. Belanja Tidak Langsung
KDH/WKDH
ii. Belanja Tidak Langsung
PNS
Belanja Langsung

Alokasi

Realisasi

%

-

-

-

32.306.009.000

27.728.957.091

85.83

24.680.752.000

20.482.773.676

82.99

Sumber Data : Bagian Keuangan Setda

Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung Sekretariat Daerah dikelola langsung
oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Keuangan Setda, sedangkan Anggaran
Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan dan dikelola oleh 9 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan rincian
alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah
Kota Salatiga Tahun 2017
No.

Nama Bagian

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bagian Pemerintahan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Hukum
Bagian Perekonomian
Bagian Pembangunan
Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian

7.

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

774.719.000
1.405.880.000
1.185.000.000
417.000.000
1.313.000.000
2.193.535.000

610.570.752
1.346.419.730
879.724.300
338.693.709
1.123.833.256
1.955.078.273

78,81
95,77
74.24
81.22
85,59
89.13

1.202.000.000

652.022.450

54.24
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8.
9.

Bagian Umum
Bagian Keuangan
Jumlah

15.564.618.000
625.000.000
24.680.752.000

13.075.865.531
500.565.675
20.482.773.676

83.68
80.09
82.99

Sumber Data : Bagian Keuangan Setda

Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh 9 Bagian pada Sekretariat
Daerah Kota Salatiga pada tahun 2017 dari total anggaran sebesar Rp. 24.680.752.000,terealisasi sebesar Rp. 20.482.773.676,- atau sebesar 82.99%. Realisasi anggaran
tertinggi terdapat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar 95.77%, dan realisasi
anggaran terendah terdapat pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian yaitu sebesar
54.24%.
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017, disimpulkan bahwa secara umum telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 37 (tiga
puluh tujuh) indikator utama disimpulkan bahwa 11 indikator sasaran atau 29,73%
dikategorikan sangat baik, 23 indikator sasaran atau 62,16% dikategorikan baik, 0
indikator sasaran atau 0% hanya mencapai kategori cukup baik dan 3 indikator sasaran
atau 8,11% hanya mencapai kategori kurang baik. Dengan demikian masih terdapat
beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang
berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan
9 sasaran rata-rata capaian sebesar 96,60%, terdiri dari 3 sasaran kategori sangat baik
sebesar 33,33%, kategori baik 6 sasaran sebesar 66,67%, kategori cukup baik 0 sasaran
sebesar 0% dan kategori kurang baik 0 sasaran sebesar 0%.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari rencana
strategis 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. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
upaya pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah antara lain adalah :
1. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan dari Bagian - Bagian di lingkup
Sekretariat Daerah yang menyebabkan capaian target kinerja Sekretariat Daerah
belum optimal.
2. Penetapan indikator - indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator
kinerja yang tepat, sehingga pencapaian target kinerja belum dapat menunjukan/
menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
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3. Kualitas

SDM

belum

memenuhi

standar

kompetensi

(Sertifikasi

Pengadaan

Barang/Jasa), sehingga menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas
kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah Kota Salatiga.
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga
antara lain :
1. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat
daerah.
2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah yang terukur dan
dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui Bimbingan Teknis dan
pelatihan. Keberhasilan akan dicapai apabila ada penekanan pentingnya sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga PNS dapat
berperan penting dalam pembangunan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota
Salatiga Tahun 2017, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja
Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan
anggaran Tahun 2017. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang
ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam
penyusunan laporan ini di masa mendatang.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama
Jabatan

: Drs. SUSANTO
: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama
Jabatan

: YULIYANTO, SE, MM
: WALIKOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama 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.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan
sanksi.

Salatiga,

2017

Pihak Kedua
WALIKOTA SALATIGA,

Pihak Pertama
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,

ttd

ttd

YULIYANTO, SE., MM

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007
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SASARAN

1

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program dan
pemantauan
penyelenggaraan
pembinaan pertanahan,
pemerintahan umum,
kerjasama luar dan
dalam negeri, evaluasi
kerjasama serta
penanganan masalah
kerjasama serta
penyelenggaraan
otonomi daerah dalam
mendukung terwujudnya
tatakelola pemerintahan
yang baik
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan pembinaan
pendidikan, keagamaan,
sosial budaya dan olah
raga dalam mendukung
terwujudnya masyarakat
yang mandiri di bidang
keagamaan, sosial
budaya dan olah raga

1 Pencapaian skor LPPD

6 Banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin
yang terbina di Kota Salatiga

1 kegiatan
dan 80 modin

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program pembinaan
hukum, penyusunan
produk hukum dan
perlindungan hak asasi
manusia dalam
mendukung terwujudnya
demokrasi berdasarkan
hukum

7 Persentase Raperda atas usul walikota yang tersusun dan
disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan
Pemerintah Daerah

100%
(10 Raperda)

8 Persentase rancangan Perwali yang ditetapkan

100%
(25 Perwali)
100%
(5 bantuan)
100%
(3 kajian)
100%
(10 produk)
100%
(40 produk)

2

3

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2017

No.

3,05

2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

Tepat

3 Persentase lembaga kemasyarakatan penerima stimulan program
yang tepat sasaran
4 Persentase kebijakan di lingkup bagian pemerintahan yang
dievaluasi
5 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah daerah di
bidang promosi dan investasi

70%

9 persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang
mampu dilayani oleh pemerintah daerah
10 Persentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan
walikota
11 Persentase Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12 Persentase produk hukum daerah yang diundangkan

100%
3 PKS

SASARAN

4

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan dan petunjuk
teknis pembinaan
produksi,
pengembangan usaha
daerah dan lingkungan
hidup dalam mendukung
terwujudnya
peningkatan
perekonomian daerah
berbasis pada potensi
lokal yang berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

13 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran
Program SIKP
14 Persentase deviden BUMD dalam PAD

52%

15 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan
OPD
16 Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan

60%

Terwujudnya koordinasi
penyiapan bahan
perumusan kebijakan
administrasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan dan
pengadaan, serta
pengendalian dan
pelaporan
pembangunan dalam
rangka terwujudnya
aparatur yang
kompeten/ profesional

17 Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional

40%

18 Persentase peserta yang mengikuti bintek barang dan jasa

100%

19 Persentase terdistribusinya juklak administrasi pembangunan

100%

20 Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas
minimal yang ditetapkan
21 Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah tepat
waktu
22 Persentase OPD di dalam menginput RUP

80%

23 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP

100%

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan protokoler,
analisa dan kemitraan
media serta
dokumentasi, publikasi
dan pengelolaan data
elektronik untuk
mendukung peningkatan
profesionalisme
aparatur pemerintah

24 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol

100%

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan kelembagaan,
tatalaksana dan
pendayagunaan sumber
daya aparatur dan
kepegawaian dalam
menunjang peningkatan
kinerja pelayanan publik
yg responsif, efektif &
efisien

5

6

7

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2017

No.

25 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Jurnalistik

83%

50%

1 dokumen
100%

81,60%

26 Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang
dipergunakan

80%

27 Persentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk
pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan
yang dihasilkan

55%

28 Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)

70%

29 Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan

75%

30 Skor LKjIP

60

31 Indeks Reformasi Birokrasi

60%

32 Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah

73%

33 Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda

100%

34 Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Setda

95%

No.

8

9

SASARAN

Terwujudnya tertib
pengelolaan surat
menyurat, pengelolaan
barang milik daerah
sesuai peraturan yang
berlaku dan kelancaran
pelaksanaan urusan
rumah tangga daerah
dan pinpinan, serta
terpenuhinya data
kebutuhan barang dan
sarana prasarana
aparatur dan pimpinan
sesuai standar
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan administrasi
keuangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2017

35 Persentase penanganan administrasi surat menyurat
menggunakan system IT
36 Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD

70%

37 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD

85%

38 Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian pimpinan dan aparatur

95%

39 Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu pemerintah

80%

40 Persentase terdistribusinya juklak APBD

100%
100%

41 Persentase terdistribusinya buku standarisasi harga

84%

ANGGARAN
(Rp)

PROGRAM

No
1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.033.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

7.971.618.000

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

690.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

225.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

11.000.000

813.000.000

8

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

9

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6
7

65.000.000

126.000.000
1.510.000.000

10 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(KAT), DAN PMKS LAINNYA
11 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

46.000.000
179.880.000

12 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

245.000.000

13 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
14 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

10.000.000

15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

525.000.000

16 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
17 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

45.000.000

18.000.000

2.023.535.000

18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
19 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

30.000.000

20 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

20.000.000

21 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

30.000.000

22 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH
23 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

428.000.000

24 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

800.000.000

300.000.000

126.389.000

26 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN
27 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

95.000.000
1.016.000.000

28 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
29 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
JUMLAH

ttd

YULIYANTO, SE, MM

30.000.000
195.000.000
24.680.752.000

Salatiga,
Pihak Kedua
WALIKOTA SALATIGA

73.330.000

2017

Pihak Pertama
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
ttd

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007
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SASARAN

1

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program dan
pemantauan
penyelenggaraan
pembinaan pertanahan,
pemerintahan umum,
kerjasama luar dan
dalam negeri, evaluasi
kerjasama serta
penanganan masalah
kerjasama serta
penyelenggaraan
otonomi daerah dalam
mendukung terwujudnya
tatakelola pemerintahan
yang baik
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan pembinaan
pendidikan, keagamaan,
sosial budaya dan olah
raga dalam mendukung
terwujudnya masyarakat
yang mandiri di bidang
keagamaan, sosial
budaya dan olah raga

1 Pencapaian skor LPPD

6 Banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin
yang terbina di Kota Salatiga

1 kegiatan
dan 88 modin

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan penyusunan
program pembinaan
hukum, penyusunan
produk hukum dan
perlindungan hak asasi
manusia dalam
mendukung terwujudnya
demokrasi berdasarkan
hukum

7 Persentase Raperda atas usul walikota yang tersusun dan
disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan
Pemerintah Daerah

100%
(10 Raperda)

8 Persentase rancangan Perwali yang ditetapkan

100%
(25 Perwali)
100%
(5 bantuan)
100%
(3 kajian)
100%
(10 produk)
100%
(40 produk)

2

3

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2018

No.

3,05

2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

Tepat

3 Persentase lembaga kemasyarakatan penerima stimulan program
yang tepat sasaran
4 Persentase kebijakan di lingkup bagian pemerintahan yang
dievaluasi
5 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah daerah di
bidang promosi dan investasi

70%

9 Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang
mampu dilayani oleh pemerintah daerah
10 Persentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan
walikota
11 Persentase Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12 Persentase produk hukum daerah yang diundangkan

100%
3 PKS

SASARAN

4

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan dan petunjuk
teknis pembinaan
produksi,
pengembangan usaha
daerah dan lingkungan
hidup dalam mendukung
terwujudnya
peningkatan
perekonomian daerah
berbasis pada potensi
lokal yang berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

13 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran
Program SIKP
14 Persentase deviden BUMD dalam PAD

60%

15 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan
OPD
16 Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan

70%

17 Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih

50%

18 Persentase peningkatan destinasi wisata

50%

19 Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah

50%

20 Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan

66%

Terwujudnya koordinasi
penyiapan bahan
perumusan kebijakan
administrasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan dan
pengadaan, serta
pengendalian dan
pelaporan
pembangunan dalam
rangka terwujudnya
aparatur yang
kompeten/ profesional

21 Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional

30%

22 Persentase peserta yang mengikuti bintek barang dan jasa

100%

23 Persentase terdistribusinya juklak administrasi pembangunan

100%

24 Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas
minimal yang ditetapkan
25 Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah tepat
waktu
26 Persentase OPD di dalam menginput RUP

80%

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan protokoler,
analisa dan kemitraan
media serta
dokumentasi, publikasi
dan pengelolaan data
elektronik untuk
mendukung peningkatan
profesionalisme
aparatur pemerintah

28 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol

Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan kelembagaan,
tatalaksana dan
pendayagunaan sumber
daya aparatur dan
kepegawaian dalam
menunjang peningkatan
kinerja pelayanan publik
yg responsif, efektif &
efisien

5

6

7

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2018

No.

27 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP

86%

65%

1 dokumen
100%
100%

-

29 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Jurnalistik

90%

30 Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang
dipergunakan

80%

31 Persentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk
pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan
yang dihasilkan

60%

32 Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)

75%

33 Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan

75%

34 Skor LKjIP

62,5

35 Indeks Reformasi Birokrasi

60%

36 Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah

75%

37 Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda

100%

38 Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian dilingkungan Setda

95%

No.

8

9

SASARAN

Terwujudnya tertib
pengelolaan surat
menyurat, pengelolaan
barang milik daerah
sesuai peraturan yang
berlaku dan kelancaran
pelaksanaan urusan
rumah tangga daerah
dan pinpinan, serta
terpenuhinya data
kebutuhan barang dan
sarana prasarana
aparatur dan pimpinan
sesuai standar
Meningkatnya
koordinasi penyiapan
bahan perumusan
kebijakan administrasi
keuangan

INDIKATOR KINERJA

39 Persentase penanganan administrasi surat menyurat
menggunakan system IT
40 Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD

TARGET
2018
80%
86%

41 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD
42 Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian pimpinan dan aparatur

95%

43 Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu pemerintah

82%

44 Persentase terdistribusinya juklak APBD

100%
100%

45 Persentase terdistribusinya buku standarisasi harga

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
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PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama
Jabatan

: ADHI ISNANTO.,S.Sos, M.Si
: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama
Jabatan

: Drs. SUSANTO
: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama 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.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan
sanksi.

Salatiga,

2017

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

Pihak Pertama
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
KOTA SALATIGA,

ttd

ttd

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007

ADHI ISNANTO.,S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610125 198803 1 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id
E-mail: setda@salatiga.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

SASARAN

1

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan penyusunan program
dan pemantauan penyelenggaraan
pembinaan pertanahan, pemerintahan umum,
kerjasama luar dan dalam negeri, evaluasi
kerjasama serta penanganan masalah
kerjasama serta penyelenggaraan otonomi
daerah dalam mendukung terwujudnya
tatakelola pemerintahan yang baik

1 Pencapaian skor LPPD

2

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan pembinaan pendidikan,
keagamaan, sosial budaya dan olah raga
dalam mendukung terwujudnya masyarakat
yang mandiri di bidang keagamaan, sosial
budaya dan olah raga

1 Banyaknya penyelenggaraan forum dan
banyaknya jumlah modin yang terbina di
Kota Salatiga

1 kegiatan
dan 80 modin

3

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan penyusunan program
pembinaan hukum, penyusunan produk
hukum dan perlindungan hak asasi manusia
dalam mendukung terwujudnya demokrasi
berdasarkan hukum

1 Persentase Raperda atas usul walikota
yang tersusun dan disampaikan ke DPRD
berdasarkan propem Perda di lingkungan
Pemerintah Daerah

100%
(10 Raperda)

2 Persentase rancangan Perwali yang
ditetapkan
3 persentase permintaan bantuan hukum
dari masyarakat yang mampu dilayani oleh
pemerintah daerah
4 Persentase kajian implementasi peraturan
daerah dan peraturan walikota
5 Persentase sosialisasi peraturan
perundang-undangan
6 Persentase produk hukum daerah yang
diundangkan

100%
(25 Perwali)
100%
(5 bantuan)

No
1

INDIKATOR KINERJA

TARGET
2017

No.

2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ

Tepat

3 Persentase lembaga kemasyarakatan
penerima stimulan program yang tepat
sasaran
4 Persentase kebijakan di lingkup bagian
pemerintahan yang dievaluasi
5 fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama
pemerintah daerah di bidang promosi dan
investasi

70%

PROGRAM

100%
(3 kajian)
100%
(10 produk)
100%
(40 produk)

ANGGARAN
(Rp)

245.000.000
73.330.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah

4

3 PKS

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

3

100%

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan

2

3,05

300.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

88.033.000

ANGGARAN
(Rp)

PROGRAM

No

17.000.000

Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga

9.511.000

Inventarisasi perjanjian kerjasama
5

6

Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan

11.845.000

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

30.000.000

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Pengembangan Kebijakan Managemen Pelayanan Pendidikan

7

65.000.000

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan

336.000.000

Pentas seni, budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

600.000.000

Silaturami Pemerintah dengan Ormas dan fungsional dalam mendukung keutuhan NKRI

8

80.000.000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
Pengelolaan BAZNAS Kota Salatiga

9

120.000.000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
10.500.000

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Pendataan, pengkajian dan monev permohonan bantuan

49.380.000

10 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
Penelitian dan pengkajian kebijakan - kebijakan pembangunan kepemudaan

20.000.000

11 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA
30.000.000

Pengembangan Perencanaan Olah Raga Terpadu
12 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

95.000.000

13 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan

270.000.000

Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan

600.000.000

Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

120.000.000

Pengembangan jaringan penelitian hukum

135.000.000
60.000.000

Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang cukai hasil tembakau

3.365.599.000

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,
ttd
Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda

NIP. 196105081987031007

Salatiga,
Pihak Pertama

2017

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
KOTA SALATIGA,
ttd
ADHI ISNANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610125 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id
E-mail setda@salatigakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama
Jabatan

: DARYADI, SH
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama
Jabatan

: Drs. SUSANTO
: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama 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.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan
sanksi.

Salatiga,
Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,

2017

Pihak Pertama
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA
KOTA SALATIGA,

ttd
ttd
Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007

DARYADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590405 198603 1 019

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id
E-mail setda@salatiga.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

1

Meningkatnya koordinasi
penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan petunjuk teknis
pembinaan produksi,
pengembangan usaha daerah
dan lingkungan hidup dalam
mendukung terwujudnya
peningkatan perekonomian
daerah berbasis pada potensi
lokal yang berorientasi pada
ekonomi kerakyatan
Terwujudnya koordinasi
penyiapan bahan perumusan
kebijakan administrasi
pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan dan pengadaan,
serta pengendalian dan
pelaporan pembangunan
dalam rangka terwujudnya
aparatur yang kompeten/
profesional

1 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang
menjadi sasaran Program SIKP
2 Persentase deviden BUMD dalam PAD

52%

3 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk
membiayai kegiatan OPD
4 Persentase pelaku usaha yang memiliki
perijinan Lingkungan

60%

1 Persentase Aparatur PNS yang telah
mengikuti Diklat Fungsional
2 Persentase peserta yang mengikuti bintek
barang dan jasa
3 Persentase terdistribusinya juklak
administrasi pembangunan
4 Persentase tercapainya realisasi keuangan
sesuai dengan batas minimal yang
ditetapkan
5 Persentase tersusunnya rencana kerja
Sekretariat Daerah tepat waktu
6 Persentase OPD di dalam menginput RUP

40%

2

3

No
1

Meningkatnya koordinasi
penyiapan bahan perumusan
kebijakan protokoler, analisa
dan kemitraan media serta
dokumentasi, publikasi dan
pengelolaan data elektronik
untuk mendukung peningkatan
profesionalisme aparatur
pemerintah

7 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa
melalui ULP
1 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada
Pelatihan Protokol
2 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada
Pelatihan Jurnalistik
3 Persentase jenis media penyebarluasan
informasi yang dipergunakan
4 Persentase analisis pemberitaan yang
digunakan untuk pengambilan kebijakan
dibandingkan dengan analisis pemberitaan
yang dihasilkan

PROGRAM

83%

50%

100%
100%
80%

1 dokumen
100%
100%
100%
81,60%
80%
55%

ANGGARAN
(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

188.000.000

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

140.516.000

2
3

4
5

6

7
8

ANGGARAN
(Rp)

PROGRAM

No

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Asistensi pelaksanaan kegiatan DBHCHT

125.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

10.000.000

18.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Koordinasi tim pemantau inflasi daerah

20.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT), DAN PMKS LAINNYA
Koordinasi dan monitoring pemberian bantuan pangan

46.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perUndang-undangan

225.000.000

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

400.000.000

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

25.000.000
1.523.535.000

Sosialisasi Cukai melalui Media Masa, Spanduk dan Baliho
9

75.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif

100.000.000

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

178.000.000

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

95.000.000

10 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASA
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

225.000.000

Perencanaan & pengembangan kebijakan komunikasi & informasi

300.000.000

11 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

45.000.000
3.749.051.000

Pihak Kedua

Salatiga,
Pihak Pertama

2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA
KOTA SALATIGA,

ttd

ttd

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007

DARYADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590405 198603 1 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id
E-mail setda@salatigakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama
Jabatan

: Drs. FAKRUROJI
: Asisten Administrasi Umum Sekda

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama
Jabatan

: Drs. SUSANTO
: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama 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.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan
sanksi.

Salatiga,

2017

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

Pihak Pertama
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
KOTA SALATIGA,

ttd

ttd

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007

Drs. FAKRUROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610924 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id
E-mail setda@salatiga.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

No

SASARAN

1

Meningkatnya koordinasi
penyiapan bahan
perumusan kebijakan
kelembagaan, tatalaksana
dan pendayagunaan sumber
daya aparatur dan
kepegawaian dalam
menunjang peningkatan
kinerja pelayanan publik yg
responsif, efektif & efisien
Terwujudnya tertib
pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan barang milik
daerah sesuai peraturan
yang berlaku dan
kelancaran pelaksanaan
urusan rumah tangga
daerah dan pinpinan, serta
terpenuhinya data
kebutuhan barang dan
sarana prasarana aparatur
dan pimpinan sesuai
standar

1

Meningkatnya koordinasi
penyiapan bahan
perumusan kebijakan
administrasi keuangan

2

3

No
1

2

3

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

1

Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)

70%

2

Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan

75%

3

Skor LKjIP

4

Indeks Reformasi Birokrasi

60%

5

Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah

73%

6

Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian
dilingkungan Setda
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan
Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda

100%

Persentase penanganan administrasi surat
menyurat menggunakan system IT
Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD

70%

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan
BMD
Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian
pimpinan dan aparatur
Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu
pemerintah

85%

1

Persentase terdistribusinya juklak APBD

2

Persentase terdistribusinya buku standarisasi
harga

100%
100%

7

2
3
4
5

PROGRAM

60

95%

84%

95%
80%

ANGGARAN
(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Koordinasi Reformasi Birokrasi

277.000.000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

150.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Penataan Ketatalaksanaan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

11.000.000

50.000.000
145.000.000

PROGRAM
No
4

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Koordinasi Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur

5

6

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

7

126.000.000

243.000.000
185.000.000

200.000.000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12.000.000
970.000.000
375.000.000
60.000.000
276.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

195.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

142.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

85.000.000
310.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

50.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

95.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan
8

ANGGARAN
(Rp)

20.000.000
1.600.000.000
2.500.000.000
343.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Pembangunan Rumah Jabatan
Pembangunan Gedung Kantor

200.000.000
200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

300.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

697.370.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

185.000.000
3.000.000.000
750.000.000
453.000.000
950.000.000
215.000.000
40.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

411.248.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik

70.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

200.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

200.000.000

Penataan Lingkungan Perkantoran

100.000.000

PROGRAM

ANGGARAN
(Rp)

No
9

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

440.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

250.000.000

10 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Penyusunan Standar Satuan Harga

310.000.000

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

174.484.000
17.566.102.000

Salatiga,

2017

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

Pihak Pertama
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
KOTA SALATIGA,

ttd

ttd

Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196105081987031007

Drs. FAKRUROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610924 198903 1 004

