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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 
A. KEDUDUKAN  

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan 

memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas 

Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, 

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta 

mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh 

keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang 

harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah 

Kecamatan Tingkir yang berwibawa dan mampu memberikan 

pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin 

berkembang. 

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan 

Pemerintah Kecamatan didasarkan pada  Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan  Urusan 

Pemerintah Daerah Kepada Camat dan Lurah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 

Salatiga Nomor 2 tahun 2016, maka Camat juga menerima 

pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di dukung dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36  Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan. 
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B. TUGAS DAN FUNGSI  

Kecamatan Tingkir yang dipimpin oleh Camat sebagai 

koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan 

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, sesuai 

karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

Kecamatan Tingkir Kota Salatiga berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 

Kota Salatiga. Susunan organisasi Kecamatan Tingkir adalah 

sebagai berikut :  

1. Camat Tingkir; 

2. Sekretariat Kecamatan; 

3. Seksi Pelayanan; 

4. Seksi Pemerintahan,    Ketenteraman    dan    Ketertiban 

Umum; 

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;  

6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar Susunan Organisasi Kecamatan : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. URAIAN TUGAS 

Sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok 

Kecamatan Tingkir adalah :  

“Kecamatan mempunyai  tugas membantu  walikota  dalam 

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,    

pelayanan    publik,    dan  pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan” 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Tingkir 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan; 

2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan publik; 

3. Pelaksanaan    koordinasi    pemberdayaan    masyarakat 

Kelurahan; 

4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; 

5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Salatiga untuk 

menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; 

Camat 

Sekretaris 

Kecamatan 

Subbagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Seksi Pelayanan Seksi 
Pemerintahan,    

Tramtibum 

Seksi Ekonomi 
dan 

Pembangunan 

Seksi Sosial 

dan Permas 

Kelurahan 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 
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Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan 

Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut : 

1. Camat mempunyai  tugas membantu  Walikota  dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,    

pelayanan    publik,    dan  pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan. 

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan serta administrasi 

kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Kecamatan. 

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 

4. Seksi  Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum  

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 

Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman 

dan ketertiban umum. 

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas  

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 

dilingkup ekonomi dan pembangunan. 

6. Seksi  Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 

dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat. 

 

E. ISU STRATEGIS 

Permasalahan Kecamatan Tingkir merupakan “gap 

expectation” antara kinerja Kecamatan Tingkir yang dicapai saat 

ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan 

dibuat.  
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Potensi permasalahan Kecamatan Tingkir pada umumnya timbul 

dari tantangan yang belum diatasi dan  peluang yang tidak 

dimanfaatkan. 

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Tingkir 

akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan 

menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. 

Permasalahan Kecamatan Tingkir yang teridentifikasi menjadi 

input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas 

sesuai RPJPD. Permasalahan Kecamatan Tingkir dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Sekretariat Kecamatan : 

a. Kurangnya ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai 

dengan ABK; 

b. Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki standar 

kompetensi jabatan; 

c. Masih kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam 

menunjang kinerja kantor; 

d. Belum adanya integrasi data : perijinan, PBB, absensi 

pegawai; 

e. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang. 

2. Seksi Pelayanan : 

a. Belum adanya SDM yang secara teknis untuk pelayanan 

PATEN; 

b. Belum optimalnya pemenuhan aplikasi untuk PATEN, yang 

tersedia saat ini hanya IUMK; 

c. Belum konsistennya SOP untuk pelaksanaan pelayanan 

paten (perijinan dan non perijinan), sering berubah-ubah; 

d. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan; 

e. Belum optimalnya penyebaran informasi persayaratan 

pelayanan kepada masyarakat, terutama ditingkat 

kelurahan. 

f. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-

syarat mengurus administrasi kependudukan 

g. Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan. 
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3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum : 

a. Belum adanya SDM teknis yang secara khusus untuk 

pelayanan PBB; 

b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam membayar PBB; 

c. Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan 

kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis; 

d. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangaan 

bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan; 

e. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data 

kependudukan antara kecamatan dan kelurahan; 

f. Kurangnya kesejahteraan petugas linmas; 

g. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam 

mendukung trantibum di lingkungan; 

h. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan. 

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan : 

a. Belum adanya SDM yang secara teknis menguasai 

Perencanaan Pembangunan; 

b. Belum memadainya sarpras penunjang kerja pembangunan; 

c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; 

d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian 

SPJ dana hibah; 

e. Kurangnya ajang promosi potensi produk unggulan di 

kecamatan. 

5. Seksi Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat : 

a. Belum optimalnya fungsi dan pelyanan bidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat; 

b. Kurang maksimalnya pembinaan terhadap lembaga sos-

permas; 

c. Masih kurangnya personil di seksi Sosialisasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyakat 

dalam pengelolaan lingkungan; 

e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan 

memelihara lingkungan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. VISI dan MISI 

1. VISI 

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga 

merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, visi 

dijadikan substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD 

untuk lima tahun yang akan datang. Visi pembangunan jangka 

menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah : 

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” 

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. 

Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang 

Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi seagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan 

SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 

dan keluarga berencana; 

c. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas 

wilayah; 

d. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur 

perkotaan yang berwawasan lingkungan;  

e. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan 

lingkungan permukiman kota; 

f. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan 

perlindungan anak;  

g. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi 

pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; 
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h. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik 

investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan; 

i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan 

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Menelaah visi, misi dan program dalam RPJMD 

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi 

pencapaian Visi dan Misi RPJMD tersebut. 

 

2. MISI 

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Kecamatan Tingkir adalah Sejahtera 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. 

Unsur Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Kecamatan Tingkir adalah “meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik 

(good governance)”. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

1. TUJUAN 

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka menjawab  isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan yaitu 

“meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”. 

 

2. SASARAN 

Adapun sasaran untuk menjawab tujuan yang telah 

ditetapkan, sebagai berikut : 

a. Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan 

masyarakat; 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan dan kebersihan lingkungan; 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Tingkir Tahun 2018 

9 

 

c. Meningkatnya kualitas kecepatan dan ketepatan layanan 

PATEN; 

d. Meningkatnya penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat; 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB 

P2; 

f. Meningkatnya  kapasitas SDM aparatur di kecamatan; 

g. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dalam 

menunjang kinerja aparatur; 

h. Meningkatnya ketersediaan  linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

 

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. STRATEGI 

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk 

menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana 

kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung 

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD 

maka dianggap strategis. Untuk mencapai  sasaran jangka 

menengah Kecamatan Tingkir ditetapkan strategi pencapaian 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan, fasilitasi kegiatan, 

pemberian stimulan. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan melalui musrenbang, sosialisasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan.  

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan 

lingkungan melalui sosialisasi, lomba kebersihan, pelatihan 

pengelolaan persampahan. 

d. Meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan 

PATEN melalui sosialisasi, penetapan SOP, peningkatan dan 

sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM. 

e. Meningkatkan penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat melalui sosialiasi, pembuatan data potensi dan 

profil, pembuatan leaflet. 
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f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB 

P2  melalui Penyampaian SPPT PBB, sosialisasi PBB, pekan 

pelayanan keliling PBB, pendataan SPOP, undian Hadiah 

PBB, lomba pencapaian target PBB. 

g. Meningkatkan  kapasitas SDM aparatur di kecamatan 

melaui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan aparatur, 

pemberian reward dan punishment. 

h. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam 

menunjang kinerja aparatur melalui pengadaan, 

pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana. 

i. Meningkatkan ketersediaan  linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat melalui pembinaan, pemberian insentif dan 

pemberian fasilitas. 

 

2. KEBIJAKAN 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang 

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

a. Peningkatan peran kelompok pemberdayaan masyarakat 

difokuskan pada pendampingan dan pemberian bop untuk 

meningkatkan motivasi kinerja kelompok pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan diprioritaskan musrenbang, sosialisasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan. 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan 

lingkungan diprioritaskan dengan sosialisasi dan lomba 

kebersihan. 

d. Peningkatan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan 

PATEN diprioritaskan pada pengendalian pelaksanaan SOP 

pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana. 

e. Peningkatan penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat difokuskan pada sosialisasi PATEN. 

f. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB 

P2 diprioritaskan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

PBB P2. 
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g. Peningkatan  kapasitas SDM aparatur di kecamatan 

difokuskan dengan pembinaan aparatur, pemberian reward 

dan punishment. 

h. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dalam 

menunjang kinerja aparatur difokuskan pengadaan, 

pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana. 

i. Peningkatan ketersediaan linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat difokuskan pada pembinaan anggota linmas. 

 

3. PROGRAM DAN KEGIATAN : 

Kebijakan – kebijakan tersebut diatas akan diuraikan dalam 

program kegiatan yang akan dijalankan sebagai langkah dalam 

mewujudkan sasaran srategis yang telah ditentukan di wilayah 

unit kerja Kecamatan Tingkir. 

Langkah – langkah kegiatan yang berupa program kerja yang 

dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tingkir pada tahun 

anggaran 2018 tersebut adalah : 

 

a. Program pelayanan administrasi perkantoran 

Meliputi kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik. 

3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.  

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas / Operasional. 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor. 

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. 

11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

12) Penyediaan Makanan dan Minuman. 
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13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 

14) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan. 

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Meliputi kegiatan : 

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / 

Operasional. 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor. 

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. 

 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Meliputi kegiatan :  

1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 

 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian kerja dan Keuangan 

Meliputi kegiatan : 

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD. 

 

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Meliputi Kegiatan : 

1) Intensifikasi PBB. 

 

f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Meliputi kegiatan : 

1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 

Pedesaan. 

2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 

Teknis dan Masyarakat. 
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3) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat 

Desa. 

4) Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. 

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Alam 

Membangun Desa 

Meliputi Kegiatan : 

1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. 

  

h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah   

Daerah 

Meliputi kegiatan : 

1) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang 

Manajemen Pemerintah Desa. 

2) Penyelenggaraan Musrenbang. 

 

i. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Meliputi kegiatan : 

1) Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. 

 

D. RENCANA KERJA SASARAN DAN RENCANA TINGKAT 

CAPAIAN TAHUN 2018 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan materai guna kelengkapan 

administrasi dan legalitas. 

b. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air 

di kecamatan dan kelurahan. 

c. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terwujudnya kendaraan dinas yang diasuransikan. 

d. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terbayarnya pajak kendaraan dinas. 
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e. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

telaksananya jasa kebersihan kantor.  

f. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan  alat tulis kantor guna 

menunjang tugas dan fungsi. 

g. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan. 

h. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik. 

i. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga guna 

menunjang terwujudnya  kebersihan dan kenyamanan 

kerja. 

j. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya bahan bacaan surat kabar. 

k. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan bahan bakar elpiji dan air 

minum.  

l. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

tercukupinya makan dan minum guna terciptanya 

kenyamanan rapat dalam menunjang pelaksanaan tugas 

dan fungsi. 

m. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah guna menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi.  

n. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan 

tercukupinya kebutuhan SDM tenaga penjaga malam 

guna menunjang tugas dan fungsi.  

 

2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor. 
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b. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terpenuhinya peralatan kantor guna menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

c. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terpeliharanya gedung kantor. 

d. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terwujudnya perwatan kendaraan dinas. 

e. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang 

representatif guna menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

f. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terpeliharanya peralatan gedung kantor yang 

representatif guna menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

g. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

dengan terpeliharanya taman di lingkungan kantor 

kecamatan dan kelurahan. 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur  dengan 

terlaksananya pengadaan jaket desk pileg dan pilpres. 

 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan … 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan dan pengembangan system 

pelaporan capaian kinerja dan keungan dengan 

terwujudnya penyusunan buku laporan. 

 

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah dengan meningktna Intensifikasi PBB di 

kelurahan. 
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6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat dengan 

terlaksananya pembinaan dan pembagian insentif RT RW, 

pembagian insentif dan fasilitasi kegiatan LPMK, serta 

Sosialisasi PBB.  

b. Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat dengan 

terlatihnya anggota linmas. 

c. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat 

dengan pelatihan ketrampilan dan sosialisasi. 

d. Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat dengan 

terlaksananya fasilitasi kegiatan tim lelang eks tanah 

bengkok dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan 

prasarana aparatur kelurahan. 

e. Terlaksananya program peningkatan keberdayaan 

masyarakat dengan terwujudnya monitoring evaluasi 

pembangunan. 

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Alam 

Membangun Desa 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya program pelaksanaan pembangunan desa 

untuk mencacpai lingkungan sehat, bersih, indah dan 

nyaman. 

 

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah   

Daerah 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

daerah dengan terfasilitasinya upaya peningkatan 

kemampuan SDM. 

b. Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

daerah dengan tersedianya data atau informasi daftar 

prioritas usulan kegiatan pembangunan. 
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9. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Tingkat Capaian Sasaran Kegiatan : 

a. Tercapainya peningkatan pelayanan perijinan terpadu dan 

tersedianya informasi PATEN.   
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tingkir. Dalam bab ini 

diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat 

pencapaian sasaran instansi pemerintah Kecamatan Tingkir yang 

merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) 

dari masing-masing indikator sasaran. 

Pengukuran kinerja Pemerintah Kecamatan Tingkir diukur 

dari tingkat keberhasilan pencapaian 6 sasaran strategis 

pembangunan yang dituangkan dalam IKU (Indikator Kinerja 

Utama) Kecamatan Tingkir tahun 2018. 

 

Sasaran 1 :  Meningkatnya kesadaran masyarakat membayar 

PBB 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Tingkat Ketepatan Waktu Wajib Pajak Membayar PBB P2. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, Tingkat Ketepatan waktu wajib pajak 

membayar PBB P2 ditargetkan sebesar 82% dan terealisasi 

63,22% sehingga capaian realisasi sebesar 77,09%.  Hal itu 

masih dapat dikategorikan berhasil. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 

Pada tahun 2018, tingkat ketepatan waktu wajib pajak 

membayar PBB P2 ditargetkan 82%, sedangkan tahun 

2017 ditargetkan 80%, ada peningkatan 2% untuk target 

kinerja. Sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2018 

sebesar 63,22% dan tahun 2017 sebesar 63,60%, atau 

terjadi penurunan 0,38%, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB P2 

ditargetkan belum tercapai.  



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Tingkir Tahun 2018 

19 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 

Tingkat ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB P2 

pada tahun 2018 terealisasi 77,09%, sedangkan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencaaan strategis (RENSTRA) Kecamatan Tingkir pada 

tahun 2022 adalah 88%, atau baru terealisasi 71,83% dari 

target akhir RENSTRA  masih diperlukan kerja keras dan 

kerja sama dengan stake holder untuk mengejar 16,17% 

agar target akhir dapat tercapai. 

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Faktor / hal hal yang menyebabkan Tingkat Ketepatan 

waktu wajib pajak membayar PBB P2 adalah masih relatif 

sama dengan tahun 2017 antara lain tingkat kesadaran 

wajib pajak untuk membayar PBB P2 masih belum 

maksimal, banyaknya SPPT yang beralamatkan tidak 

sesuai dengan pemiliknya atau kosong, luasan tanah 

dan/atau bangunan antara SPPT dan kondisi riil tidak 

sama menyebabkan wajib pajak enggan membayar PBB. 

Alternative solusi yang telah dilakukan melaksanakan 

sosialisasi PBB, memberikan rangsangan hadiah dalam 

pekan pembayaran PBB dan Pengundian Hadiah PBB bagi 

wajib pajak yang lunas tepat waktu 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) Dari SDM berupa peningkatan kemampuan aparatur 

kecamatan. 

2) Dari Keuangan terdapat efisiensi sebesar 29,02% dari 

total pagu anggaran Kegiatan Intensifikasi PBB tahun 

2018. 
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g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dengan Kegiatan Intensifikasi PBB. 

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan  

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 

Masyarakat Pedesaan. 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas SDM kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan 

kelurahan. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan ditargetkan 82% dan terealisasi 

96,16% sehingga capaian realisasi sebesar 117,27%. Hal 

itu berarti dapat dikategorikan berhasil. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 

Pada tahun 2018, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan ditargetkan 82%, sedangkan 

pada tahun 2017 ditargetkan 78%, ada peningkatan 4% 

untuk target kinerja.  Realisasi kinerja tahun 2018 dan 

tahun 2017 adalah sebesar 96,16%, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan sudah tercapai.  

 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 
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Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan 

kelurahan pada tahun 2018 terealisasi 117,27%, 

sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen RENSTRA Kecamatan Tingkir pada tahun 2022 

adalah 86%, atau terealisasi 111,82% dari target akhir 

RENSTRA.   

Diperlukan kerja keras, komunikasi dan kerja sama yang 

baik dengan stake holder agar dapat mempertahankan 

target yang sudah tercapai selama ini dan diharapkan lebih 

meningkat lagi. 

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan 

keberhasilan capaian Tingkat fasilitasi kegiatan 

kelembagaan di kecamatan dan kelurahan. Semua 

kelembagaan yang terfasilitasi merupakan garda terdepan 

pelayanan kepada publik dan fasilitasi sudah dianggarkan 

dalam APBD Kota Salatiga.  

Meskipun sudah melebihi target akan tetapi masih ada  

stake holder yang belum terfasilitasi, diharapkan kedepan 

kelembagaan yang belum dapat terfasilitasi dapat aktif dan 

bisa difasilitasi, sehingga kualitas SDM kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan yang sudah terfasilitasi secara 

keseluruhan dapat meningkat menjadi lebih baik dari 

tahun ke tahun. 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) Dari SDM berupa peningkatan kelembagaan di 

kecamatan dan kelurahan. 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Tingkir Tahun 2018 

22 

 

2) Dari keuangan terdapat efisiensi sebesar 2,47% dari total 

pagu anggaran Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan 

Organisasi Masyarakat Pedesaan tahun 2018. 

 

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat        

dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga                   

dan  Organisasi  Masyarakat   Pedesaan    dan        

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Tenaga Teknis dan Masyarakat. 

 

Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

lingkungan bersih dan sehat 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, Cakupan RW berprestasi di bidang 

kebersihan dan kesehatan lingkungan ditargetkan 83% dan 

terealisasi 72,92% sehingga capaian realisasi sebesar 

87,85%. Hal itu berarti dapat dikategorikan berhasil. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 

Pada tahun 2018, Cakupan RW berprestasi di bidang 

kebersihan dan kesehatan lingkungan ditargetkan 83%, 

atau masih sama dengan target kinerja tahun 2017 sebesar 

83%. Sedangkan untuk realiasi kinerja tahun 2018 sebesar 

72,92% dan tahun 2017 sebesar 62,50%, atau terjadi 

peningkatan 10,42%, dapat disimpulkan bahwa Cakupan 

RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan 

lingkungan sebagian besar sudah tercapai. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 

Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan 

kesehatan lingkungan pada tahun 2018 terealisasi 87,85%, 

sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis (RENSTRA) Kecamatan 

Tingkir pada tahun 2022 adalah 85%, atau terealisasi 

85,78% dari target akhir RENSTRA.  

Masih diperlukan kerja keras dan kerja sama dengan stake 

holder agar target akhir bukan saja terlampaui akan tetapi 

memberikan manfaat yang besar dan selalu meningkat dari 

tahun ke tahun bagi masyrakat Kecamatan Tingkir pada 

khususnya dan masyarakat Kota Salatiga pada umumnya.  

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan 

berhasilnya capaian kinerja indikator Cakupan RW 

berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan 

lingkungan, antara lain pembinaan rutin lembaga-lembaga 

di tingkat RT, RW, Kelurahan dan pemberian stimulan 

untuk lembaga-lembaga di tingkat RT dan RW sehingga 

mampu berprestasi lebih baik dalam menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat.  

Selain hal tersebut RW yang sudah berprestasi dan mampu 

menciptakan lingkungan bersih dan sehat pada tahun 

2018 diharapkan menjadi barometer dan penyemangat bagi 

RW yang lain yang belum berprestasi agar menjadi 

kompetitor yang lebih baik ditahun mendatang dengan 

meningkatkan kesadaran warganya akan lingkungan 

bersih, sehat dan nyaman. 
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f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) Dari SDM berupa peningkatan kemampuan aparatur di 

kecamatan dan lembaga di tingkat RW. 

2) Dari keuangan terdapat efisiensi sebesar 12,79% dari 

total pagu anggaran Kegiatan Pembinaan kelompok 

masyarakat pembangunan desa tahun 2018. 

 

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa dengan Kegiatan Pembinaan kelompok 

masyarakat pembangunan desa. 

 

Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah pembangunan sarana dan 

prasarana 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Persentase realisasi usulan hasil musrenbang. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, persentase realisasi usulan dalam 

musrenbang ditargetkan sebesar 304 usulan atau 53% dan 

terealisasi 54 usulan atau 17,65% sehingga capaian 

realisasi sebesar 33,30%. Hal itu berarti dapat 

dikategorikan tidak berhasil. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 

Pada tahun 2018, persentase realisasi usulan hasil 

musrenbang ditargetkan 53%, sedangkan tahun 2017 

ditargetkan 50%, terdapat kenaikan 3% jika dibandingkan 

dengan target tahun 2017.  
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Untuk realisasi kinerja tahun 2018 mengalami penurunan 

yaitu dari 65,85% pada tahun 2017 menjadi  33,30% pada 

tahun 2018 atau turun 32,55%. Dapat disimpulkan bahwa 

persentase realisasi usulan hasil musrenbang tidak 

tercapai.  

 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 

Persentase realisasi usulan hasil musrenbang pada tahun 

2018 terealisasi 54 usulan dari 306 usulan atau 33,30%, 

sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen RENSTRA Kecamatan Tingkir pada tahun 2022 

adalah 60%, atau terealisasi 29,41% dari target akhir 

RENSTRA.  

Masih diperlukan komitmen, komunikasi, kerja keras dan 

kerja sama dengan stake holder agar mau mengakomodir 

hasil musrenbang kecamatan dan bisa masuk dalam APBD 

Kota Salatiga, sehingga target akhir dapat tercapai.  

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan tidak 

berhasilnya capaian kinerja indikator Persentase realisasi 

usulan hasil musrenbang. Faktor tersebut dapat terlihat 

dari hasil monitoring dan evaluasi pembangunan, bahwa 

hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan tingkir tidak 

bisa menjadi tolok ukur dan dapat dikatakan musrenbang 

kecamatan tingkir tidak lebih dari seremonial saja, karena 

hasil musrenbang di tingkat kota tidak mencerminkan 

musrenbang kecamatan dan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 
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Semakin banyaknya program kegiatan yang masih bersifat 

topdown, adanya usulan tambahan dari anggota DPRD 

baik saat penetapan maupun perubahan APBD yang tidak 

melihat hasil musrenbang, dan beberapa kegiatan dari OPD 

lain yang mengutamakan kegaiatan OPD untuk 

direalisasikan daripada usulan dari bawah (bottom up).  

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) SDM berupa peningkatan kemampuan aparatur 

kecamatan. 

2) Dari keuangan terdapat efisiensi 24,03% dari total pagu 

anggaran Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

tahun 2018. 

 

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang 

di kecamatan dan kelurahan. 

 

Sasaran 5 : Meningkatnya Kepuasan masyarakat atas pelayanan 

Kecamatan 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Survei Kepuasan Masyarakat. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, survei kepuasan masyarakat ditargetkan 

85% dan terealisasi 81,06% sehingga capaian realisasi 

sebesar 95,36%. Hal itu berarti dapat dikategorikan 

berhasil. 
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 

Pada tahun 2018, persentase survei kepuasan masyarakat 

ditargetkan 85% sedangkan tahun 2017 persentase survei 

kepuasan masyarakat ditargetkan 84% mengalami 

peningkatan yaitu dari 1% jika dibandingkan dengan target 

tahun 2017. 

Untuk realisasi kinerja tahun 2018 mengalami penurunan 

yaitu dari 96,50% pada tahun 2017 menjadi  95,36% pada 

tahun 2018 atau turun 1,44%. Meskipun mengalami 

penurunan survei kepuasan masyarakat tahun 2018 dapat 

dikatakan sudah tercapai. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 

Survei kepuasan masyarakat pada tahun 2018 terealisasi 

81,06%, sedangkan target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencaaan strategis (RENSTRA) 

Kecamatan Tingkir pada tahun 2022 adalah 92%, atau 

terealisasi 88,10% dari target akhir RENSTRA.  

Masih diperlukan kerja keras untuk perbaikan-perbaikan 

baik kemampuan aparatur maupun sarana prasarana dan 

kerja sama dengan stake holder agar target akhir dapat 

tercapai.  

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan 

berhasilnya capaian kinerja indikator survei kepuasan 

masyarakat. Faktor tersebut antara lain, Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) sudah dilakukan di kecamatan dan 

kelurahan, tetapi masih belum semua perijinan dan non 

perijinan dilaksanakan. 
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Masih diperlukan perbaikan-perbaikan baik pelaksanaan 

Survei Kepuasan Masyarakat, kemampuan aparatur dan 

sarana prasarana agar tahun depan dapat menjadi lebih 

baik. 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) Dari SDM berupa peningkatan kemampuan aparatur 

kecamatan. 

2) Dari keuangan dengan adanya efisiensi sebesar 42,13% 

dari total pagu anggaran Kegiatan Pembinaan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan tahun 2018. 

 

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Pelayanan administrasi perkantoran. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

3) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dengan 

Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan. 

 

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas kecepatan dan ketepatan 

layanan PATEN 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Persentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan. 

a. Target dan realisasi tahun 2018 

Pada tahun 2018, persentase layanan perijinan PATEN 

yang diterbitkan ditargetkan 97,00% dan terealisasi  

98,58% sehingga capaian realisasi sebesar 101,63%. Hal 

itu berarti dapat dikategorikan sangat berhasil. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2018 dengan tahun 2017 
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Pada tahun 2018, persentase layanan perijinan PATEN 

yang diterbitkan ditargetkan 97% atau masih sama dengan 

target tahun 2017. 

Untuk realisasi kinerja persentase layanan perijinan PATEN 

yang diterbitkan tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 

dari  97,76% pada tahun 2017 menjadi  98,58% pada 

tahun 2018 atau naik 0,82%. Dapat disimpulkan bahwa 

layanan perijinan PATEN yang diterbitkan sudah tercapai 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencaaan strategis organisasi 

Persentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan pada 

tahun 2018 terealisasi 98,58%, sedangkan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencaaan 

strategis (RENSTRA) Kecamatan Tingkir pada tahun 2022 

adalah 98% atau terealisasi 100,59% dari target akhir 

RENSTRA. Dan dapat disimpulkan, meskipun target akhir 

RENSTRA tercapai, tetapi masih diperlukan kerja keras dan 

kerja sama dengan stake holder agar target akhir dapat 

tercapai dan dipertahankan.  

 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 

nasional 

Tidak ada. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilaksanakan 

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan 

keberhasilnya capaian kinerja indikator Persentase layanan 

perijinan PATEN yang diterbitkan mencapai target. Faktor 

tersebut antara lain adanya aturan tentang layanan 

PATEN, dan adanya tim PATEN.  

 

 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Tingkir Tahun 2018 

30 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi 

sumber daya antara lain:  

1) Dari SDM berupa peningkatan kemampuan aparatur 

kecamatan. 

2) Dari keuangan dengan adanya efisiensi sebesar 42,13% 

dari total pagu anggaran Kegiatan Pembinaan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan tahun 2018. 

 

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian 

kinerja : 

1) Program Pelayanan administrasi perkantoran. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

3) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dengan 

Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan. 

 

B. Realisasi Angaran 

 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga pada tahun anggaran 2018 

mendapat alokasi dana sebesar Rp11.492.246.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp10.751.988.877,00 atau sebesar 93,56%.  

 Dengan demikian terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 

6,44%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tingkir 

tahun anggaran 2018 diatas 90%. 

 Dari total Anggaran sebesar Rp10.751.988.877,00 yang 

digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja OPD Kecamatan 

Tingkir terbagi dalam : 

 

1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP terealisasi 

63,22% atau 10040 WP telah tepat waktu membayar hingga 31 

Oktober 2018 dari total 15.882 WP PBB se-Kecamatan Tingkir. 
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Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Intensifikasi PBB 

Rp225.000.000,00, terealisasi Rp159.703.000,00 atau 70,98% 

dari total pagu anggaran Kegiatan Intensifikasi PBB tahun 

2018. 

 

2. Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan 

kelurahan, terealisasi 96,16% atau 351 lembaga tingkat 

kelurahan, RW dan RT yang sudah terfasilitasi dari 365 

lembaga yang ada. 

Dana yang dianggarkan Rp895.765.000,00 terealisasi sebesar 

Rp873.658.900,00 atau sebesar 97,53%, dari total pagu 

anggaran Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 

Masyarakat Pedesaan tahun 2018. 

 

3. Terciptanya lingkungan bersih dan sehat, terealisasi 72,92% 

atau 35 RW yang telah berprestasi dibidang lingkungan dan 

kesehatan dari 48 RW yang ada di Kecamatan Tingkir. 

Dana yang dianggarkan Rp364.323.000,00  terealisasi sebesar 

Rp 317.732.675,00 atau sebesar 87,21%, dari total pagu 

anggaran Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat 

pembangunan desa tahun 2018.  

 

4. Persentase realisasi usulan hasil musrenbang, terealisasi 

17,56%, atau sebanyak 306 usulan Kecamatan Tingkir hanya 

terealisasi 54 usulan. 

Dana yang dianggarkan Rp124.000.000,00 terealisasi 

Rp94.197.000,00 atau sebesar 75,97%, dari total pagu 

anggaran Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 

2018. 

 

5. Nilai survei kepuasan masyarakat ditargetkan 85% dan 

terealisasi 81,06%.  

Dana yang dianggarkan Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar 

Rp17.360.000,00 atau sebesar 57,87%, dari total pagu 

anggaran Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan tahun 2018. 
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6. Persentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan, dari 141 

pengajuan perijinan PATEN, sebanyak 139 pengajuan yang 

bisa diterbitkan ijinnya. 

Dana yang dianggarkan Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar 

Rp17.360.000,00 atau sebesar 57,87%, dari total pagu 

anggaran Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan tahun 2018. 
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BAB  IV 

P E N U T U P 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 

Tingkir Kota Salatiga Tahun 2018 dibuat dalam rangka melaporkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD 

Kecamatan Tingkir Kota Salatiga melalui pelaksanaan program-

program kegiatan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 

(RENSTRA) OPD Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2018 

merupakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan 

merupakan upaya peningkatan dari LKjIP terdahulu.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berfungsi 

sebagai pengendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong 

terwujudnya suatu pemerintahan yang baik, dan berfungsi sebagai 

media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan kepada 

publik. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  

Kecamatan Tingkir disusun untuk menjadikan periksa.  

 

 

 Salatiga, 31 Desember 2018 

CAMAT TINGKIR 
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