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Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik. 

Pemerintah Kota Tomohon selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Kota Tomohon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara 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 tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat 

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam 

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2016, dan PK Tahun 2016. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan misi dan visi pemerintah. Untuk mempermudah interpretasi atas 

pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang 

diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelasanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1 91 > Sangat Tinggi 

2 76 < 90 Tinggi 

3 66 < 75 Sedang 

4 51 < 65 Rendah 

5 < 50 Sangat Rendah 

  Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian 

indikator sasaran menggunakan asumsi  

1. Jika semakin tinggi realisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin 

rendah/ jelek adalah: 

Presentase Pencapaian 
Rencana Tingkat Capaian 

= 
Realisasi 
 Rencana 

X 100 

 

2. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian sasaran 

kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah 

pencapaian kinerja semakin baik menggunakan perumusan: 

Presentase Pencapaian 
Rencana Tingkat Capaian 

= 
Rencana – (Realisasi-Rencana) 
 Rencana 

X 100 

 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon telah tercantum dalam 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 416  Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016. Dengan demikian kinerja 

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga 

IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, 

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tomohon 

tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama  Pemerintah Kota Tomohon  

Tahun 2016 
 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TAHUN 2016 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Terjadinya  
peningkatan 
Pemerataan, 
Akses dan 
Pendidikan 
untuk semua 

1 
Angka Rata-Rata 
Lama Sekolah 

Tahun 10,58 
Belum 

dipublikasi 
- 

2 
Harapan Lama 
sekolah 

Tahun 13,68 
Belum 

dipublikasi 
- 

 
Angka Partisipasi 
Sekolah 

    

3 7 - 12 Tahun % 99,76 98,89 99.13 

4 13 – 15 Tahun % 98,32 97,38 99.04 

2 

Meningkatnya 
pelayanan 
kesehatan yang 
bermutu dan 
terjangkau 

1 
Cakupan kunjungan 
ibu hamil (K4) 

% 100 100 101.50 

2 

Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 
miskin 

% 95 100 105.26 

3 
Cakupan Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 100 100 100 

3 

Terkendalinya  
pertumbuhan 
penduduk dan 
meningkatnya 
keluarga 
sejahtera 

1 
Cakupan/Prevelensi 
peserta KB Aktif 

% 74,78 74,68 99.87 

2 

Cakupan penyediaan  
alat dan obat 
kontrasepsi untuk 
memenuhi permintaan 
masyarakat  setiap 
tahun 

% 42,04 47,6 113.22 

3 
Keluarga Pra 
Sejahtera dan 
Keluarga Sejahtera I 

% 28 31,04 90.21 

4 

Meningkatkan  
kemampuan  
masyarakat  
Penyandang 
Masalah  
Kesejahteraan  
Sosial  (PMKS) 

1 

Persentase 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
yang terlayani 

% 14973 14973 100 

2 

Persentase Keluarga 
Miskin yang 
mendapatkan bantuan 
dan pendampingan 
social 

% 39 39 100 

5 

Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 
perpustakaan 
dalam rangka 
meningkatnya 
gemar dan 

budaya baca 
masyarakat 

1 
Jumlah  pengunjung 
perpustakaan 

Pemustaka 4500 4600 102.2 

6 
Mewujudkan  
pemuda  yang  
tangguh  dan  

1 
Klub/Organisasi 
Olahraga yang aktif 
dan mandiri 

% 42 42 100 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TAHUN 2016 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

berdaya saing  
serta  
meningkatnya  
prestasi  olah 
raga 

2 
Jumlah Organisasi 
Kepemudaan yang 
Aktif dan Mandiri 

% 15 4 26.6 

7 

Meningkatnya 
kemandirian 
Usaha mikro, 
Kecil, 
Menengah dan 
Koperasi 

1 Koperasi Aktif % 65 28,26 43.47 

8 

Meningkatnya 
daya saing dan 
nilai tambah 
dengan inovasi 
usaha pertanian 
perkebunan,pete
rnakan,  dan 
perikanan 

1 Produksi padi Ton 10.480 10.669 101.80 

2 

Produksi Komoditas 

Hortikultura 

(Sayuran, cabe, 

wortel)  (ton) 

Ton 31.131 31.180 100.16 

3 Produksi florikultura Tangkai 4.8 4.8 100 

9 
Meningkatkan 
daya saing 
industri kecil 

1 
Cakupan bina 
kelompok pengrajin; 

% 55 56,25 102.27 

2 
Persentase tingkat 
pertumbuhan industri 
formal 

% 2.5 4,21 168.4 

10 

Meningkatnya 
kinerja sarana 
dan prasarana  
perdagangan 

1 

Persentase 
peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana 
pasar 

% 60 60 100 

2 

Penurunan Persentase 
barang beredar ilegal 
dan tidak layak 
konsumsi 

% 100 100 100 

11 

Pemantapan 
ketahanan 
pangan daerah 
berlandaskan 
kemandirian 
pangan dengan 
peningkatan 
produksi 
pangan pokok 
berbasis 
pangan lokal 

1 

Penguatan cadangan 

pangan ekuivalen 

beras 

Ton 62.5 63 100.8 

2 
Stabilitas  harga  dan 

pasokan  pangan 
CV <10% CV<10% CV < 10% 100 

12 

Meningkatnya 
kualitas iklim 
usaha dan 

 

investasi 

1 
Peningkatan Realisasi 
Investasi (PMA & 
PMDN) 

% 20 % 508 % 2540% 

13 

Terwujudnya 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pembangunan 

1 

Persentase Lembaga 
Pemberdayaan 
Masyarakat yang 
difasilitasi 

% 100 100 100 

2 
Persentase 
kelurahan  yang  
menyusun data 

% 100 100 100 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TAHUN 2016 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

potensi kelurahan  
yang valid 

14 

Meningkatkan 
kesempatan 
kerja bagi 
masyarakat 

1 
Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 
% 62 62 100 

2 

Jaminan Kepesertaan 

social bagi pekerja / 

buruh 

% 60 58 96.67 

3 
Keselamatan dan 

Perlindungan 
% 8 8,5 106.25 

15 

 

 

 

 

 

Meningkatkan  
kehandalan 
sarana dan 
prasarana  
pelayanan 
publik (jalan 
dan jembatan; 
air minum, air 
limbah, 
drainase, 
lingkungan 
pemukiman; 
kualitas dan 
kuantitas 
bangunan 
gedung 
Pemerintah 
yang memadai 
dan layak; 
jaringan irigasi, 
dan pelayanan 
persampahan 

1 
Persentase Jalan 

dalam kondisi baik 
% 81 78 96.29 

2 
Persentase penduduk 

yang berakses sanitasi 
% 90 90,07 100.08 

3 

Persentase Luasan 

Daerah Irigasi (DI) 

dalam kondisi baik 

% 60 62,1 103.5 

4 

 

 

Persentase 

penanganan sampah 
% 70 70 100 

5 
Rumah Tangga 

Pengguna Air Bersih 
% 82 65 79.27 

16 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas  
sarana dan 
prasarana 
perhubungan 

1 Rasio Izin Trayek Rasio 0.0050 0.0057 114 

17 

Meningkatnya  
kesadaran 
politik dan 
hukum 

1 

Persentase Ormas 
terdaftar aktif sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang –
undangan 

% 100% 100% 100% 

18 

Meningkatnya 
kualitas dan 
akuntabilitas 
layanan  
Pemerintah serta 
mewujudkan 
perluasan 
partisipasi publik 

1 

Dokumen 

perencanaan 

Pembangunan yang 

ditetapkan dengan 

Perda/ Peraturan 

WaliKota tepat waktu 

% 100 100 100 

2 

Laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan 

pembangunan tepat 

waktu 

% 100 100 100 

3 Persentase % 100 100 100 



 
 
 

 
 

50 
 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TAHUN 2016 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

kesesuaian  

dokumen 

perencanaan daerah 

yang sinkron dengan 

perencanaan  

Provinsi dan pusat 

4 

Persentase 

rekomendasi hasil 

pemeriksaan internal 

dan eksternal yang  

telah ditindaklanjuti 

% 60 61 102.33 

5 

Opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan 

Daerah 

% WTP 

Masih 

dalam 

audit BPK 

 

6 

Cakupan  penerbitan 

Kartu Tanda 

Penduduk 

% 92 89,17 96.92 

19 

Terwujud 
perlakuan 
aparatur yang 
mencerminkan 
nilai-nilai Good  
Governance  
dalam  
memberikan 
layanan publik 

1 

Persentase 

Menurunnya ASN 

yang dikenai 

hukuman disiplin 

% 0 % 0.86 99,14 

20 

Terwujudnya 
peningkatan 
ketertiban dan 
keamanan 
masyarakat 

1 

Tingkat penyelesaian 

pelanggaran K3 

(ketertiban, 

ketentraman, 

keindahan) 

% 100 100 100 

2 Penegakan Perda % 100 100 100 

21 

Terwujudnya 
peningkatan 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
aparatur dan 
masyarakat 
menangani 
resiko korban 
bencana 

1 

Tingkat  waktu 
tanggap (response 
time rate) daerah 
layanan Wilayah 
Manajemen 
Kebakaran (WMK) 

% 100 100 100 

22 

Meningkatnya 
kualitas 
kerukunan antar 
umat beragama 

1 

Jumlah organisasi 
kerukunan beragama 
/ organisasi 
keagamaan  yg 
difasilitasi 

Organisasi 5 5 100 

2 
Jumlah demo yang 
bersifat  sara 

demo 0 0 100 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TAHUN 2016 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

23 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
pemberdayaan 
dan 
pengembangan 
seni budaya 
lokal 

1 

Jumlah Bangunan 
Cagar budaya (BCB) 
dalam Kondisi Baik 
dan terlindungi 

% 15 15 100 

24 

Terwujudnya  
ruang Kota 
yang aman, 
nyaman, 
produktif dan 
berkelanjutan 

1 
Penegakan Hukum 
Lingkungan 

% 100 100 100 

2 
Cakupan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 
amdal 

% 100 100 100 

3 

Presentase jumlah 
lokasi pemantauan air 
yang  status mutu 
airnya  memenuhi 
baku mutu 

% 100 100 100 

25 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas obyek 
dan daya tarik 
wisata yang 
didukung   
sarana dan 
prasarana 
pariwisata  yang 
aman dan 
nyaman dalam 
rangka 
meningkatkan 
kunjungan 
wisatawan 

1 Kunjungan wisata Orang 250.000 271.034 108.41 

            
  

Tabel 3.3 

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 

Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016 

 

No Predikat Rata-rata % Capaian Jumah Indikator 

1 Sangat Baik  90% 53 

2 Baik 75 – 89.99 1 

3 Cukup 65 – 74.99  

4 Kurang 50 – 64.99  

5 Sangat Kurang 0 – 49.99 2 

 Cat . Sasaran belum dipublikasi  3 

 Jumlah  59 
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Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tomohon  

Tahun 2016 

 

No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Rata-

rata 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

0 – 

49.9 

Sangat 

Kurang 

50 – 

64.99 

Kurang 

65 – 

74.99 

Cukup 

75 – 

89.99 

Baik 

 90 

 

Sangat 

Baik 

1 Terjadinya  peningkatan 

Pemerataan, Akses dan 

Pendidikan untuk semua 

3 99.46     1 

2 Meningkatnya 

pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan 

terjangkau 

3 102.25     3 

3 Terkendalinya  

pertumbuhan penduduk 

dan meningkatnya 

keluarga sejahtera 

3 101.1     3 

4 Meningkatkan  

kemampuan  

masyarakat  

Penyandang Masalah  

Kesejahteraan  Sosial  

(PMKS) 

2 100     2 

5 Meningkatkan sarana 

dan prasarana 

perpustakaan dalam 

rangka meningkatnya 

gemar dan 

budaya baca 

masyarakat 

1 102.2     1 

6 Mewujudkan  pemuda  

yang  tangguh  dan  

berdaya saing  serta  

meningkatnya  prestasi  

olah raga 

2 63.2 1    1 

7 Meningkatnya 

kemandirian Usaha 

mikro, Kecil, Menengah 

dan Koperasi 

1 43.47 1    1 

8 Meningkatnya daya saing 

dan nilai tambah dengan 

inovasi usaha pertanian 

perkebunan,peternakan,  

dan perikanan 

3 100.81     3 

9 Meningkatkan daya saing 

industri kecil 
2 135.33     2 

10 Meningkatnya kinerja 

sarana dan prasarana  

perdagangan 

2 100     2 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Rata-

rata 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

0 – 

49.9 

Sangat 

Kurang 

50 – 

64.99 

Kurang 

65 – 

74.99 

Cukup 

75 – 

89.99 

Baik 

 90 

 

Sangat 

Baik 

11 Pemantapan ketahanan 

pangan daerah 

berlandaskan 

kemandirian pangan 

dengan peningkatan 

produksi pangan pokok 

berbasis pangan lokal 

2 100.4     2 

12 Meningkatnya kualitas 

iklim usaha dan 

investasi 

1 2540     1 

13 Terwujudnya 

peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

3 100     2 

14 Meningkatkan 

kesempatan kerja bagi 

masyarakat 

3 95.43     3 

15 Meningkatkan  

kehandalan sarana dan 

prasarana  pelayanan 

publik (jalan dan 

jembatan; air minum, air 

limbah, drainase, 

lingkungan pemukiman; 

kualitas dan kuantitas 

bangunan gedung 

Pemerintah yang 

memadai dan layak; 

jaringan irigasi, dan 

pelayanan persampahan 

5 100.97    1 4 

16 Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas  sarana 

dan prasarana 

perhubungan 

1 114     1 

17 Meningkatnya  

kesadaran politik dan 

hukum 

1 100     1 

18 Meningkatnya kualitas 

dan akuntabilitas layanan  

Pemerintah serta 

mewujudkan perluasan 

partisipasi publik 

6 99.85     6 

19 Terwujud perlakuan 

aparatur yang 

mencerminkan nilai-nilai 

Good  Governance  

dalam  memberikan 

2layanan publik 

1 99.14     1 

20 Terwujudnya 2 100     2 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Rata-

rata 

Capaian 

Kinerja 

Sasaran 

0 – 

49.9 

Sangat 

Kurang 

50 – 

64.99 

Kurang 

65 – 

74.99 

Cukup 

75 – 

89.99 

Baik 

 90 

 

Sangat 

Baik 

peningkatan ketertiban 

dan keamanan 

masyarakat 

21 Terwujudnya 

peningkatan 

pemahaman dan 

kemampuan aparatur 

dan masyarakat 

menangani resiko 

korban bencana 

1 100     1 

22 Meningkatnya kualitas 

kerukunan antar umat 

beragama 

2 100     2 

23 Meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam 

pemberdayaan dan 

pengembangan seni 

budaya lokal 

1 100     1 

24 Terwujudnya  ruang 

Kota yang aman, 

nyaman, produktif dan 

berkelanjutan 

3 100     3 

25 Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas obyek dan 

daya tarik wisata yang 

didukung   sarana dan 

prasarana pariwisata  

yang aman dan nyaman 

dalam rangka 

meningkatkan 

kunjungan wisatawan 

1 108.41     1 

         

 

 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan 

Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Tomohon dan Tingkat Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Tomohon Nomor 416 Tahun 2016 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon 

Tahun 2016. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota 

Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu 

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas 

indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tomohon tahun 2016 menunjukan hasil 

sebagai berikut: 

 

Sasaran : 

Terjadinya  Peningkatan Pemerataan, Akses Dan Pendidikan Untuk Semua 

 

Capaian kinerja kebijakan “(1).Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya 

saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan 

kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan 

perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama 

masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini dan  

pendidikan dasar serta pendidikan nonformal dan informal.” melalui strategi 

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan  dengan sasaran utama 

Peningkatan pemertaan, akses pendidikan untuk semua. Untuk melihat capaian 

kinerja tahun 2016 Kota Tomohon, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Tahun 2016 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 
Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

% 

Target Realisasi % 

1 
Angka Rata-Rata 
Lama Sekolah 

Tahun 10,58 
10,58 NA 

- 10,8 - 

2 Harapan Lama 
sekolah 

Tahun 
13,68 13,68 NA - 13,76 - 

3 Angka Partisipasi 
Sekolah 

 
      

  7 - 12 Tahun % 99,71 99,76 98,89 99.13 100 98.89 

 13 – 15 Tahun % 98,14 98,32 97,38 99.04 100 97.38 

  
 

Angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)  

adalah indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana kedua 

indikator ini termasuk dimensi dasar pengetahuan. Rata - rata Lama Sekolah (RLS) 
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adalah rata - rata lamanya (tahun) penduduk usia 25  tahun  ke  atas  dalam  

menjalani  pendidikan  formal, sedangkan   Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  

didefinisikan  sebagai lamanya  (tahun)  sekolah formal yang  diharapkan  akan  

dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa mendatang. 

Capaian RLS dan HLS tahun 2016 belum tersedia dari BPS, indikator ini belum 

dapat dilakukan evaluasi baik dengan target yang direncanakan, dengan capaian 

tahun lalu, dengan target akhir RPJMD, dengan capaian daerah lain ataupun 

dibandingkan dengan capaian nasional.  

Realisasi pada tahun 2015 adalah 10,58 untuk RLS, hal ini menunjukkan bahwa 

saat ini rata rata pendidikan penduduk Kota Tomohon adalah SMA kelas 1. Lamanya 

bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor 

yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi 

masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya 

biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. 

Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Diasumsikan bahwa 

peluang anak tersebut 

akan tetap bersekolah 

pada umur-umur 

berikutnya sama 

dengan peluang 

penduduk yang 

bersekolah per jumlah 

penduduk untuk umur 

yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 

7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan 

sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya 

pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Kota 

Tomohon ditunjukan dengan data pendukung bidang pendidikan, seluruh indikator 

penunjang bidang pendidikan menunjukan capain kinerja sesuai target dan 

melampaui target, data realisasi kinerja bidang pendidikan tahun 2015 sebagaimana 

tabel berikut : 
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Tabel 3.6 

Capaian Indikator Kinerja Pendukung Bidang Pendidikan 

Tahun 2016 

No Indikator Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % 

1 Angka melek huruf % 99,95 Belum 
dipublikasi 

 

2 Angka partisipasi kasar     

2.1 SD  % 98,39 92,51 94.02 

2.2 SMP  % 120,22 106,77 88.81 

3 Angka pendidikan yang ditamatkan      

3.1 Tidak Berijazah % 1,43 1,40 97.90 

3.2 SD % 7,2 7,1 98.61 

3.3 SMP % 13,40 13,25 98.88 

      

4 Angka Partisipasi Murni* %    

4.1 
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A 

% 
77,31 76,50 98.95 

4.2 
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

% 
69,13 70,73 102.31 

4.3 
Angka Partisipasi Murni (APM)) 

SMA/SMK/MA/ Paket C 

% 
61,21 79,37 129.67 

5 Angka partisipasi sekolah  %    

5.1 7 – 12 Tahun(2014) % 99,76 98,89 99.13 

5.2 13 – 15 Tahun (2014) % 98,32 97,38 99.04 

6 Rasio guru/murid %    

6.1 SD % 13,34 14,08 105.55 

6.2 SMP % 14,82 16,95 114.37 

7 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

%   

% 
48,50 42,75 88.14 

8 Angka Putus Sekolah:     

8.1 
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  

(%) 

% 
0,06 0,01 16.66 

8.2 
Angka Putus Sekolah (APS) 

SMP/MTs  (%) 

% 
0,23 0 434.78 

9 Angka Kelulusan:     

9.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI  (%) % 100 100 100 

9.2 
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

(%) 

% 
100 100 100 

10 Angka Melanjutkan     

10.1 Angka Melanjutkan (AM) dari % 118,51 117,45 99.11 
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No Indikator Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % 

SD/MI ke SMP/MTs    

10.2 
Angka Melanjutkan (AM) dari 

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 

% 
127,61 121,27 95.03 

11 
Guru yang memenuhi kualifikasi 

Pendidikan  S1/D-IV 

 
   

11.1 Guru PAUD Formal % 54,19 54,19 100 

11.2 Guru SD/SDLB/MI % 79,57 83,17 104.52 

11.3 Guru SMP/SMPLB/MTs % 87,53 88,22 100.79 

12 Guru yang Bersertifikat     

12.1 Guru PAUD Formal % 50,72 50,72 100 

12.2 Guru SD/SDLB/MI % 79,57 76,98 96.74 

12.3 Guru SMP/SMPLB/MTs % 51,62 69,52 134.67 

13 SD/MI terakreditasi Minimal B % 10,29 10,90 105.92 

14 SMP/MTs terakreditasi minimal B  12,50 86,95 695.6 

 

 

Pelaksanaan sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan terdapat   beberapa 

faktor   penghambat   yang   dihadapi, berikut disampaikan beberapa masalah , 

pemecahan dan faktor pendukung: 

 

Faktor Pendukung / 
Pendorong 

Permasalahan / Kendala Rekomendasi Solusi 

 Adanya kebijakan nasional 
tuntas buta aksara 

 Intervensi Pemerintah 
daerah melalui program 
wajib belajar 12 tahun 

 Adanya  perluasan  
kesempatan  mendapatkan  
pendidikan  melalui  paket 
pendidikan kesetaraan bagi 
warga masyarakat yang 
belum pernah menempuh 
pendidikan formal 

 Dukungan   biaya   
operasional   PKBM   
melalui   Bantuan   
Operasional   Pendidikan 
Kesetaraan 

 Perluasan  akses  layanan  
pendidikan  formal  melalui  
BOP,  BOS  dan  Pendidikan 
gratis 

 Adanya pemberian 
beasiswa bagi masyarakat 
kurang mampu 

 Meningkatnya rasio 

 Waktu   pembelajaran 
pendidikan   kesetaraan 
terkendala   dengan   
kegiatan   warga belajar 

 Adanya  kecendrungan  
anak  usia  sekolah  yang  
berasal  dari  keluarga  
kurang  mampu untuk 
membantu keluarga 
mencari nafkah sehingga 
putus sekolah 

 Khusus untuk pendidikan 
menengah Bantuan biaya 
pendidikan hanya sebagian 
yang ditanggung  oleh  
pemerintah  sementara  
kebutuhan  lainnya  
(misalnya  bahan  praktek 
dan peralatan masih sangat 
dibutuhkan) 
 

 Meningkatkan alokasi 
anggaran untuk pengadaan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran 

 Menyusun  jadwal  
pembelajaran  yang  lebih  
responsif  terhadap  kegiatan  
individu peserta 
pembelajaran pendidikan 
kesetaraan 

 Meningkatkan peran   guru   
pembimbing   /   konseling   
untuk   mendampingi   dan 
membimbing  serta  
memotivasi  peserta  didik  
yang  berasal  dari  keluarga  
kurang mampu untuk terus 
menyelesaikan 
pendidikannya. 

 Meningkatkan anggaran 
beasiswa bagi masyarakat 
kurang mampu. 

 Meningkatkan BOP dan 
BOS untuk sekolah 
menengah dan kejuruan 
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Faktor Pendukung / 
Pendorong 

Permasalahan / Kendala Rekomendasi Solusi 

ketersediaan sekolah 

 Meningkatnya rasio 
ketersediaan tenaga 
pendidik dan kependidikan 

  

  

 

 

 

Sasaran  

“Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau” 

 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan layanan kesehatan 

yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator dan target kinerja setiap 

tahunnya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat 

dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 3.7 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan 

Terjangkau” Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 Target Tahun 
2021 (Akhir 

Tahun 
RPJMD) 

% 
Target Realisasi % 

1 Cakupan 
kunjungan ibu 
hamil (K4) 

% 90 100 100 101.50 100 100 

2 Cakupan 
pelayanan 
kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 
miskin 

% 84,71 95 100 105.26 100 100 

3 Cakupan 
Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 75 100 100 100 100 100 

 
Cakupan  Kunjungan  Ibu  Hamil  (K4)  adalah  cakupan  ibu  hamil yang telah 

memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit  4  kali  dalam  

satu  wilayah  kerja  pada  kurun  waktu  tertentu. Target kinerja tahun  2016 adalah  

100%,  sedangkan  yang  memeriksakan  kehamilannya 4  kali  sebanyak  1689  ibu  

hamil  dengan  dibandingkan  sasaran  1664  ibu hamil  maka  didapat  cakupan  

101.50%  sehingga  capaian  kinerja  tahun  2016  adalah 101.50%.   
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Pelayanan   kesehatan   rujukan   merupan   upaya   setelah pasien   mendapat   

pelayanan   pada   tingkat   pertama.   Hal   yang menjadi  perhatian  secara  lebih  

serius  adalah  pelayanan  kepada masyarakat   miskin.   Untuk   tahun 2016 

ditargetkan   capaian sebesar 95% masyarakat miskin yang sakit dan perlu dirujuk  

harus  terlayani  dan  dengan  baik. Dari semua masyarakat miskin yang sakit dan 

perlu untuk dirujuk ke rumah sakit keseluruhannya telah dirujuk ke Rumah Sakit. 

Cakupan pelayanan  kesehatan  rujukan  pasien masyarakat   miskin   adalah   

jumlah   rujukan   pasien masyarakat    miskin    dibagi    dengan    jumlah    pasien 

masyarakat  miskin  kali  100  di wilayah  dalam  kurun waktu yang sama. Dengan 

dirujuknya semua pasien masyarakat miskin yang perlu untuk dirujuk maka capaian 

kinerjanya sebesar 105,26%. Dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan realisasi 

84,71 maka realisasi untuk tahun 2016 telah melampaui target.  

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah 

Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut 

sudah mendapat 

imunisasi dasar lengkap 

dalam waktu satu tahun. 

Tahun 2016,  Cakupan 

Kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI)  

dari target 100% 

kelurahan yang ada di 

kota Tomohon semuanya 

terealisasi 100%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100%. 

 

 

 

 

FASILITAS KESEHATAN DI KOTA TOMOHON ( PUSKESMAS ) 
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Tabel 3.8 

Capaian Indikator Kinerja Pendukung bidang Kesehatan 

Tahun 2016 

No Indikator Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % 

1 Angka usia harapan hidup  Tahun 73,14 73,50 100.49 

2 Persentase balita gizi buruk (%) % 0 0 100 

3 Rasio posyandu per satuan balita  Rasio 0,92 0.93 101.09 

4 
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 
penduduk  

    

 Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk  Rasio 0.0676 0.072 93.49 

 Rasio Pustu per satuan penduduk* (Thn 2015) Rasio 0.280 0.281 99.64 

 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio 0.0193 0.0199 96.89 

 Rasio dokter per satuan penduduk * Rasio 0.193 0.25 70.46 

 Rasio tenaga medis per satuan penduduk  Rasio 2.398 1.92 78.23 

5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani    % 90 59 66 

6 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki kompetensi 
kebidanan 

% 78.79 99.00 125.65 

7 
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 
perawatan  

% 0 0 100 

8 Cakupan pelayanan Nifas % 95 99 104.21 

9 
Cakupan neonatal dengan komplikasi yg 
ditangani 

% 98 30 30.61 

10 

Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit 

a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 
tahun 

b. Pneumonia Balita 
c. Pasien baru TB BTA positif 
d. Diare 
e. DBD yg ditangani 

% 89,53 86 96.06 

11 
Cakupan pelayanan kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

 100 138 138 

12 

Cakupan pemberian makanan pendamping 
ASI pada anak usia 6 – 12 bulan keluarga 
miskin 

 80 100 125 

13 Cakupan pelayanan anak balita  90 72 80 

14 Cakupan kunjungan bayi  88,85 59 66.40 
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No Indikator Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % 

15 
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 
setingkat 

 90 83 92.22 

16 
Cakupan kelurahan mengalami KLB yg 
dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 jam 

 100 100 100 

17 Cakupan puskesmas  140 140 100 

18 Cakupan pembantu puskesmas  580 580 100 

 
 

  Faktor Pendukung Keberhasilan 

 Adanya kebijakan program kesehatan gratis dari pemerintah sehingga 

memotivasi masyarakat untuk senantiasa memeriksakan kesehatan. 

 Adanya fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah kecamatan 

sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan 

tersebut. 

  Hambatan / Masalah yang Dihadapi 

Beberapa hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi program dan 

kegiatan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja sasaran ini, adalah 

: 

 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) belum menyediakan 

pelayanan dokter ahli untuk beberapa spesifikasi tertentu yang sangat 

dibutuhkan masyarakat. 

 Sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) 

dan Posyandu belum memadai. 

 Kebijakan pemerintah pada tahun 2015 yang mengkonversi Kesehatan 

Gratis ke pembayaran premi asuransi kesehatan (BPJS) menjadi teladan 

yang baik dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat, namun 

masih perlu disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat dapat 

mengetahui hak dan kewajibannya terkait Jaminan Kesehatan Nasional. 

 Pelayanan kesehatan masih didominasi aspek kuratif. 

 

  Strategi Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang dihadapi, maka 

beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah : 
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Walikota Tomohon saat menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga dari Presiden RI  
 

 Peningkatan kualitas lingkungan termasuk peningkatan sanitasi 

masyarakat 

 Perlunya mengedepankan aspek preventif melalui Pola Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 

 

 

Sasaran                                                                                                        

Terkendalinya  Pertumbuhan Penduduk Dan Meningkatnya Keluarga Sejahtera 

 

Tabel 3.9 

Capaian Kinerja Sasaran “Terkendalinya  Pertumbuhan Penduduk Dan Meningkatnya 

Keluarga Sejahtera” Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 
Target Tahun 
2021 (Akhir 

Tahun 
RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

1 Cakupan peserta 
KB Aktif  

% 74,68 74,78 74,68 99.87 74,93 99.67 

2 Cakupan 
penyediaan  alat 
dan obat 
kontrasepsi untuk 
memenuhi 
permintaan 
masyarakat  setiap 
tahun 

% 42 42,04 47,6 113.22 42,20 112.79 

3 Keluarga Pra 
Sejahtera dan 
Keluarga Sejahtera I  

% 31,04 28 31,04 90.21 19 61.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang 

isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk 

mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di 
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hitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan 

angka kelahiran total (Total Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan.Cakupan 

sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) 

dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. 

Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus 

menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan 

jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan. 

 Cakupan peserta KB aktif 

adalah perbandingan antara jumlah 

peserta KB aktif dengan Pasangan 

Usia Subur. Cakupan peserta KB 

aktif menunjukkan tingkat 

pemanfaatan kontrasepsi di antara 

Pasangan Usia Subur. Cakupan 

peserta KB aktif di Kota Tomohon 

pada Tahun 2016 sebesar 74.68%,  

masih sama dengan Tahun 2015. Adapun target untuk Tahun 2016 sebesar 74.78. 

dengan demikian realisasi untuk tahun 2016 adalah 99.87%.  Angka ini masih di 

bawah target RPJMD tahun 2021 sebesar 74,93%. Dengan demikian realisasi 

sampai dengan tahun 2016 untuk target akhir RPJMD adalah 99.67%. 

Cakupan penyediaan  alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 

masyarakat  setiap tahun pada tahun 2016 realisasinya mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun 2015, dimana realisasi pada Tahun 2016 sebesar 47,6% 

sedangkan realisasi pada Tahun 2015 sebesar 42%. Adapun Target pada tahun 

2016 sebesar 42.14%, dengan demikian realisasinya mencapai 113.2%. 

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memenuhi 

salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator 

”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). Sedangkan Tahapan Keluarga Sejahtera I 

(KSI) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak 

memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator 

”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. 

Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 di Kota Tomohon ditargetkan 

pada Tahun 2016 sebanyak 28% Keluarga, dengan realisasi  sebesar 31.04% dari 

jumlah keluarga yang ada, atau capaian 90.21%.   

 

KEGIATAN TEMU KADER KB DI KOTA TOMOHON 
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Tabel 3.10 

Capaian Indikator Kinerja Pendukung  

bidang Pengendalian Penduduk dan KB 

Tahun 2016 
 

No Indikator Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % 

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga  
Jumlah 2 2 100 

2 Laju Pertumbuhan Penduduk 
% 1,77 1,7 96.04 

3 Cakupan PUS Usia <20 tahun 
% 0,98 0,98 100 

4 Cakupan PUS Unmed Need 
% 8,86 8,81 99.43 

5 
Cakupan kelompok BKB, BKR, dan BKL ber 

KB 

% 78,87 69,45 88 

6 Cakupan PLKB/PKB di setiap Kelurahan 
% 1 : 08 1 : 08 100 

7 
Cakupan data mikro kependudukan dan 

keluarga 

% 100 100 100 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

 Intensifikasi  program  KB  melalui  penggerakan  KIE  yang  dilaksanakan  di  

semua kelurahan yang ada 

 Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dititik 

beratkan kepada keluarga Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

tercapai 100%, walaupun belum dapat menurunkan jumlah keluaraga Pra 

Sejahtera dan KS1.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin  meningkatnya  

kemampuan  keluarga  dalam  melaksanakan fungsi-fungsi keluarga 

 

Hambatan dan masalah 

Permasalahan utama sehingga Cakupan Peserta KB aktif belum mencapai 100% 

dikarenakan  adanya hambatan dan masalah, yaitu:  

 Partisipasi Pria dalam ber KB masih  rendah 

 Target  untuk  menurunkan  persentase  keluarga  pra  sejahtera  dan  

keluarga sejahtera  I  masih  belum  tercapai  dari  target,  adapun  

permasalahan  yang  dihadapi kurangnya pembinaan keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material   yang   layak   antar   

anggota   keluarga   dengan   masyarakat   dan lingkungannya. 
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 Tenaga  penyuluh    KB  atau  petugas PKB  dalam  melaksanakan KIE , 

konseling KB belum maksimal 

 

Strategi untuk pemecahan masalah 

Berdasarkan  hasil  ini,  Pemerintah Kota Tomohon melalui perangkat daerah 

yang terkait akan  melakukan  upaya-upaya  perbaikan  di  periode mendatang, 

antara lain: 

1. Meningkatkan  akses  pelayanan  KB  berkualitas dengan sasaran seluruh 

kelurahan yang ada melalui Mobil Unit Pelayanan KB  

2. Memperkuat   jejaring   kemitraan   dalam   pelayanan   KB   berkualitas   

dengan kesepakatan, penggerakan, pemberdayaan fasilitas pelayanan  yang 

ada di mitra, seperti TNI, POLRI, Perusahaan 

3. Mengoptimalkan kemampuan PKB membuat penajaman wilayah sasaran,  

memberikan  ketrampilan  KIE  dan  konseling  KB  bagi PPKBD dan Sub 

PPKBD. 

4. Mengoptimalkan  peran  aktif  institusi masyarakat yang  berada  ditingkat  

bawah untuk melaksanakan pembinaan keluarga   

5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PUS melalui konseling KB 

6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan KB melalui pelatihan KIP 

konseling  

 

Analisis Atas efisiensi sumberdaya; 

- Menggunakan  anggaran   yang  benar - benar  berpengaruh  terhadap  

capaian target  sehingga  dapat  mengurangi  penggunaan  anggaran  

dengan  efisiensi  

- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan KIE 

 

Analisis Program / Kegiatan  yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan  secara  umum  telah  sesuai  dan  dapat  menunjukkan  

tingkat akuntabilitas  kinerja  yang  baik,  namun  perlu  upaya - upaya  untuk  

ditingkatkan, antara  lain  :  meningkatkan  komitmen  stakeholder  terkait  untuk  

bersama - sama mengendalikan  jumlah  penduduk  melalui  Program  KB,  

meningkatkan  kualitas pelayanan KB sesuai standart yang telah ditentukan. 
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Program/kegiatan  yang ditujukan untuk meningkatkan peserta KB Aktif, belum  

sesuai  dengan  harapan,  hal  ini  disebabkan karena adanya   pemahaman   

masyarakat   bahwa   urusan   KB   diserahkan  kepada perempuan sehingga minat 

laki-laki dalam mengikuti program KB masih rendah, pilihan  jenis  alat  kontrasepsi  

bagi  laki-laki  sangat  terbatas  atau  hanya  dua macam  yaitu  MOP  dan  Kondom,  

kompetensi  petugas  medis  untuk  pelayanan MOP jumlahnya masih sangat 

terbatas. 

 

 

SASARAN  

Meningkatkan  Kemampuan  Masyarakat  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  

Sosial  (PMKS) 

 

Tabel 3.11 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan  Kemampuan  Masyarakat  Penyandang 

Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)” Tahun 2016 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 
Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaia
n s/d 

Tahun 
2016 

Target Realisasi % 

1 
Persentase penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial yang terlayani 

% NA 14973 14973 100 100 - 

2 
Persentase Keluarga Miskin 
yang mendapatkan bantuan 
dan pendampingan social 

% 15.61 39 39 100 100 39 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatkan  

kemampuan  masyarakat  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS), 

realisasinya mencapai 100%. 

 Jumlah PMKS di Kota Tomohon Tahun yang terlayani pada tahun 2016 

sebesar 100%, dimana target PMKS yang terlayani sebesar 14973 dengan realisasi 

14973. Untuk dibandingkan dengan Target 

akhir RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 

belum bisa dilakukan. Hal ini karena data 

tentang jumlah PMKS yang ada belum 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial 

(Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendataan dan 
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Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, 

yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini 

bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang 

dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan 

Kedisabilitasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking. 

Pada Tahun 2016 jumlah keluarga Miskin yang ada di Kota Tomohon sebanyak 

7669 keluarga. Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan dan 

pendampingan social pada tahun 2015 sebanyak 1197 keluarga atau 15,61 %. Pada 

tahun 2016 jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sebanyak 1794 keluarga. 

Dengan realisasi tersebut maka realisasi sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 2991 

keluarga miskin atau 39% dari jumlah keluarga miskin yang ada yaitu 7669 keluarga 

miskin. Dengan demikian capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah 100%, dimana 

target keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan social 

sebanyak 39 %, realisasinya sebanyak 39%. Jika dibandingkan dengan target akhir 

RPJMD Tahun 2021  sebesar 100%, maka capaian untuk tahun 2016 sebesar 39%.  

 
 

 

Sasaran :  

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Dalam Rangka 

Meningkatnya Gemar Dan Budaya Baca Masyarakat 

 

Tabel 3.12 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan 

Dalam Rangka Meningkatnya Gemar Dan Budaya Baca Masyarakat”  

Tahun 2016 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 
Tahun 
2015 

 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

% 

Target Realisasi % 

 
Jumlah  pengunjung 
perpustakaan 

Rasio 4335 4500 4600 102.2 5850 78.63 
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Pengukuran   terhadap   capaian   

kinerja   untuk   sasaran Meningkatkan 

sarana dan prasarana perpustakaan 

dalam rangka meningkatnya gemar 

dan budaya baca masyarakat  dengan  

indikator  Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan  pertahun dimaksudkan  

untuk  memberikan  gambaran  bahwa  

persentase  pemustaka / jumlah 

pengungjung perpustakaan pertahun  

di  Kota Tomohon  mencapai  berapa  

persen  dibandingkan  dengan  target jumlah pengunjung.  

Tabel diatas memperlihatkan realisasinya mencapai 4600 pemustaka dari 

target 4500. Dengn demikian capaian kinerja nyata sebesar 102.2%.  Pada  tahun  

2015 jumlah  pemustaka  sebanyak  4335.  Jumlah  pemustaka  naik 6.11%  atau  

sebanyak 265  orang  dari  target sebanyak  4500 pemustaka.   Adapun  pendataan  

terhadap  pemustaka  di akumulasikan  dari  sumber  yaitu data  pemustaka  yang  

datang  langsung  ke  Kantor / Gedung  Perpustakaan  yang ada di Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah.  

Bila   dilihat  perbandingan realisasi   akumulasi   pencapaian sasaran    

sampai    dengan    tahun    terakhir    sebagaimana    telah direncanakan  dalam  

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021   dapat  diketahui pula bahwa  realisasi 

akumulasi  sampai  dengan  tahun  2016 dibandingkan capaian  akhir  RPJMD tahun 

2021, indikator Prosentase pemustaka pertahun menunjukan capaian sebesar 

78.63% dari target RPJMD Tahun 2016-2021.    

Pelaksanaan   sasaran  Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 

dalam rangka meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat   terdapat   

beberapa faktor   penghambat   yang   dihadapi, berikut disampaikan beberapa 

masalah , pemecahan dan faktor pendukung: 

 

Faktor Pendukung / 
Pendorong 

Permasalahan / Kendala Rekomendasi Solusi 

 Terdapatnya sarana 
mobilitas   seperti   Mobil 
Unit Perpustakaan Keliling  

 Adanya forum komunikasi 
literasi perpustakaan  

 Pemustaka 

 Bagi pemustaka merasa 
segan untuk berkunjung 
dikarenakan keberadaan 
perpustakaan yang berada di 
dalam lingkungan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip 
Daerah. 

 Menerbitkan buku katalog 
agar mempermudah 
pemustaka sebagai sarana 
temu kembali buku-buku 
yang diperlukan. 

 Meningkatkan jumlah 
pengadaan buku agar 
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Faktor Pendukung / 
Pendorong 

Permasalahan / Kendala Rekomendasi Solusi 

 Terbatasnya jumlah 
buku/kurang beragamnya 
koleksi buku perpustakaan. 

koleksi buku semakin 
beragam sehingga dapat 
menarik minat baca 

 
Analisis Atas efisiensi Sumberdaya; 

Untuk meningkatkan minat baca, maka untuk tahun-tahun berikutnya 

sumberdaya yang ada khususnya Dana yang dialokasikan diarahkan untuk 

meningkatnya upaya pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan   Perpustakaan   

sehingga meningkatkan  jumlah   pengunjung perpustakaan    baik yang diarahkan 

untuk di Perpustakaan umum daerah dan Perpustakaan Mobil Keliling.  

 

Analisis Program / Kegiatan  yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan  yang  dilaksanakan  dapat  mengukur  kinerja sehingga 

memenuhi target kinerja. Dengan demikian secara umum program/kegiatan yang 

dilakukan  sesuai  dengan  sasaran  dan  indikator  kinerja  yang  telah ditetapkan. 

Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan dan 

pengelolaan perpustakaan daerah, pembinaan perpustakaan, Mobil Perpustakaan 

Keliling dan penambahan sarana prasarana perpustakaan. Pelaksanaan  program  /  

kegiatan  ini  menghasilkan  data  dan  informasi yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  

melakukan  penilaian  atau  evaluasi kinerja  berupa  jumlah  pengunjung  

perpustakaan,  jumlah  koleksi  buku yang  tersedia,  jumlah  perpustakaan  desa  

binaan,  cakupan  layanan perpustakaan   keliling,   serta   sarana   prasarana   yang   

tersedia   di perpustakaan. 

 

 

Sasaran :                                                                                                      

Mewujudkan  pemuda  yang  tangguh  dan  berdaya saing  serta  meningkatnya  

prestasi  olah raga 

 

Pengukuran   terhadap   capaian   kinerja  sasaran mewujudkan  pemuda  yang  

tangguh  dan  berdaya saing  serta  meningkatnya  prestasi  olah raga dilakukan 

dengan mengukur  indikator  Klub / Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri  dan 

jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri. 
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Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok 

masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan 

kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia 

olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang 

aktif sampai dengan tahun pengukuran.  

Organisasi pemuda adalah  sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan 

suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi 

pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. 

Banyaknya jumlah organisasi olahraga dan pemuda menggambarkan kapasitas 

pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam 

pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang 

olahraga  dan kepemudaan. 

 

Tabel 3.13 

Capaian Kinerja Sasaran “Mewujudkan  Pemuda  Yang  Tangguh  Dan  Berdaya Saing  

Serta  Meningkatnya  Prestasi  Olah Raga” 

Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisa

si 

Tahun 

2015 

(%) 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 

Klub/Organisasi 

Olahraga yang aktif 

dan mandiri 

% N/A 42 42 100 100 100 

2 

Jumlah Organisasi 

Kepemudaan yang 

Aktif dan Mandiri 

% N/A 15 4 26.6 90 29.62 

 

 Klub / Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri 

Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri pada tahun 2016 capaian 

kinerjanya sebesar 100%. Realisasinya indikator ini sebesar 42 Klub/organisasi 

Olahraga dari target yang ditetapkan sebanyak 42 klub/organisasi olahraga yang aktif 

dan mandiri. Jumlah ini didapat dari laporan dari pengurus tentang status 

kepengurusan dan kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga kota 

Tomohon.`  

Faktor Utama yang mendorong dari pencapaian indikator ini adalah Komitmen 

Pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan prestasi dari atlit-atlit yang ada di 
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Kota Tomohon, dukungan dari KONI Kota Tomohon dan Dinas Pendidikan Nasional 

yang mengkoordinir kegiatan olahraga di Tingkat Sekolah.  

Adapun hambatan dan masalah yang ada utamanya kurangnya koordinasi klub / 

Organisasi olahraga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serta keterbatasan 

dana untuk penyelenggraan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi 

olahraga tersebut. 

 Upaya-upaya yang dilakukan 

untuk peningkatan klub/organisasi 

olahraga yang aktif dan mandiri 

adalah penyelenggaraan olahraga 

prestasi, mengikutsertakan atlit yang 

ada dalam kompetisi olahraga baik 

ditingkat provinsi maupun nasional, 

peningkatan dan pemeliharaan  

sarana dan prasarana olahraga, 

pembinaan manageman pelaku dan organisasi olahraga, dan penghargaan bagi atlit 

dan pelaku olahraga berprestasi. 

 

 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Mandiri 

Untuk Jumlah Indikator Kinerja Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Mandiri 

capaian kinerjanya sebesar 26.6%. Adapun target untuk tahun 2016 sebesar 15 

Organisasi Pemuda dan Realisasinya 

hanya 4 Organisasi Pemuda. 

  Hambatan dan masalah yang 

ditemui untuk peningkatan indikator ini 

utamanya adalah koordinasi 

kepemudaan belum optimal. 

Dalam peningkatan organisasi 

pemuda yang aktif dan mandiri, upaya 

yang dilakukan adalah fasilitasi 

pembinaan organisasi kepemudaan, pengembangan managemen organisasi 

kepemudaan, dan fasilitasi kemitraan pemuda. 
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Sasaran :                                                                                                             

Meningkatnya kemandirian Usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 

 

Tabel 3.14 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Usaha mikro, Kecil, Menengah 

dan Koperasi” 

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

 Koperasi Aktif  % 26.88 65 28,26 43.47 80 35.33 

 

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian Usaha mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi diukur dengan indikator persentase koperasi aktif. Pada 

tahun 2016, realisasinya hanya sebesar 28,26% dari target 65%. Dengan demikian 

capaian kinerjanya sebesar 43.47%. Koperasi aktif merupakan status yang 

disandang oleh sebuah koperasi, dimana kriteria sebuah koperasi yang digolongkan 

sebagai koperasi aktif adalah sebagai berikut :  Memiliki kantor koperasi, Kegiatan 

koperasi masih berjalan, Anggota kepengurusan koperasi masih lengkap dan sesuai 

dengan peraturan, dan  Aktif dan rutin dalam menyelenggarakan RAT.  

 Jumlah seluruh koperasi yang ada di 

Kota Tomohon  pada tahun 2016 adalah 279 

koperasi, yang terdiri dari beberapa jenis 

koperasi. Dapat diketahui bahwa realisasi 

indikator persentase koperasi aktif sampai 

dengan akhir tahun 2016 masih jauh dari 

target. Dari 279 total koperasi di Kota 

Tomohon, jumlah koperasi yang berstatus 

aktif sebanyak 79 koperasi, apabila 

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 maka terjadi peningkatan jumlah 

koperasi aktif sebanyak 4 koperasi.  

Berikut adalah beberapa factor yang menyebabkan tidak 

meningkat/bertambahnya koperasi aktif di Kota Tomohon : 
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1. Kurangnya pemahaman dari pengurus dan anggota untuk melaksanakan 

Rapat Anggota Tahunan. 

2. Kurangnya Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu; 

 

Dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala dalam usaha 

peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Tomohon diantaranya sebagai berikut: 

1. Koperasi yang berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk dilakukan 

pendataan, sosialisasi, dan pengarahan; 

2. Banyak perangkat koperasi di Kota Tomohon yang tidak aktif dalam RAT dan 

kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri; 

3. Masih banyak renternir yang berkedok koperasi; 

4. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan 

jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi; dan 

5. Masih kurangnya akses permodalan. 

 

Analisis Atas efisiensi sumberdaya; 

- Menggunakan  anggaran   yang  benar - benar  berpengaruh  terhadap  

capaian target  sehingga  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  anggaran  

dengan  efisiensi  

- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada baik dalam koperasi sendiri 

maupun pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan 

 

Analisis Program / Kegiatan  yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan  secara  umum  belum  sesuai  sehingga tidak dapat  

menunjukkan  tingkat akuntabilitas  kinerja  yang  baik,  namun  perlu  upaya - upaya  

untuk  ditingkatkan, antara  lain  :  meningkatkan  komitmen  stakeholder  terkait  

untuk  bersama - sama  melakukan pembinaan agar koperasi yang ada perlu 

diaktifkan. 
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Sasaran :   

Meningkatnya Daya Saing Dan Nilai Tambah Dengan Inovasi Usaha Pertanian 

Perkebunan, Peternakan,  Dan Perikanan 

 

Tabel 3.15 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Dan Nilai Tambah Dengan 

Inovasi Usaha Pertanian Perkebunan,Peternakan,  Dan Perikanan” 

Tahun 2016 
 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 Produksi padi Ton 10,461 10.480 10.669 101.80 11.625 108.96 

2 

Produksi 

Komoditas 

Hortikultura 

(Sayuran, 

cabe, wortel)  

(ton) 

Ton 29.732 31.131 31.180 100.16 36.631 85.12 

3 
Produksi 

florikultura 
Tangkai 4,8 4.8 4.8 100 5.4 88.89 

 

 

Berdasarkan    pengukuran pencapaian    Sasaran    Strategis Meningkatnya 

daya saing dan nilai tambah dengan inovasi usaha pertanian 

perkebunan,peternakan,  dan perikanan dengan 3 (tiga) indikator  kinerja,  terdapat 2 

indikator  kinerja  yang  melebihi target. Indikator kinerja yang melampaui target 

adalah Produksi padi dan Produksi komoditas sayuran. 

 Produksi padi ditargetkan 

sebanyak 10.480 Ton dengan realisasi 

sebanyak 10.669 ton dengan capaian 

kinerja sebesar 101.80%.  Dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2015, maka 

realisasi tahun 2016 meningkat sebesar 



 
 
 

 
 

76 
 

1.99 %. Adapun realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 

2021 adalah 108,96%.   

Untuk Produksi hortikultura ditargetkan sebanyak 31.131 Ton dengan realisasi 

sebanyak 31.180 ton dengan capaian kinerja sebesar 101.16%.  Dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 masih sama. Adapun 

realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 

85.12%.   

Untuk Produksi Florikultura 

ditargetkan sebanyak 4.8 Juta tangkai 

dengan realisasi sebanyak 4.8 Juta 

Tangkai dengan capaian kinerja 

sebesar 100%.  Dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2015, maka 

realisasi tahun 2016 meningkat 

sebesar 1.45 %. Adapun realisasi 

tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 88.89%.   

Produksi Padi dan Komoditas Hortikulra yang capainnya melampaui target 

tersebut  terjadi  karena  ada  perubahan  pola  tanam  dengan indeks tanaman      

palawija  yang  mengalami  peningkatan luas  tanam  cukup  besar  pada  tahun 

2016. Hal ini selain didukung oleh berbagai program dan kegiatan pada tahun 2016 

juga disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup mendukung produktivitas  tanaman. 

Dukungan    berbagai  upaya  petani  dalam  usaha juga meningkatkan produktivitas 

tanaman padi dan hortikultura  memberikan  dampak  pada peningkatan jumlah 

produksi tanaman. Selain itu upaya  yang  akan  ditempuh Pemerintah Kota Tomohon 

untuk   menyempurnakan capaian indikator kinerja diantaranya adalah : Perbaikan 

sarana dan prasarana  untuk peningkatan  produksi  dan mengadakan   pembinaan   

melalui   penyuluhan   teknologi   tepat guna. 

Guna tercapainya sasaran maka perlu  perencanaan  dan pelaksanaan  

kegiatan  pada  tahun  mendatang di  tujukan untuk sasaran yang belum dicapai dan 

peningkatan sasaran yang telah ada dengan strategi : 

- Perlu  kegiatan  terobosan  untuk  mencapai  produksi  yang  belum  tercapai, 

Perencanaan  kegiatan  di  prioritaskan  untuk  mencapai  target/sasaran pada  
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RPJMD yang  belum  tercapai,  diharapkan  dengan  alokasi  dana  dan kegiatan 

yang cukup, agar target/sasaran tersebut dapat dipenuhi. 

- Target  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  Peningkatan  Produktivitas dan 

Penambahan Luas Tanam. Untuk  penambahan  luas  tanam  ditempuh  

terutama  dengan  peningkatan indeks  pertanaman    melalui  optimalisasi  

lahan,  penyediaan Alsintan, Pengembangan Saluran Irigasi, Jalan Usaha Tani, 

dan lain-lain. 

- Peningkatan  produktivitas  melalui Pengembangan  system  perbenihan dengan  

memperdayakan  stakeholder yang ada guna  meningkatkan produktivitas dan  

perbaikan  teknologi  budidaya  

 

 

Sasaran : 

Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil 

 

Tabel 3.16 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil” 

Tahun 2016 
 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 2021 

(Akhir Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 

Cakupan bina 

kelompok 

pengrajin; 

% 30 55 56,25 
102.2

7 
75 75 

2 

Persentase 

tingkat 

pertumbuhan 

industri formal 

% NA 2.5 4,21 168.4 5 85 

 

 

 Cakupan bina kelompok pengrajin 

tahun 2016 dari target sebanyak 55%, 

terealisasi sebesar 56.25%, sehingga 

pencapaian kinerjanya sebesar 102,27%. 

Kondisi tersebut mengalami peningkatan 

apabila dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2015, dimana realisasi 

pada tahun 2015 sebesar 30% dari 
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jumlah kelompok pengrajin yang ada, meningkat sebesar 26.25% menjadi 56.25 

pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016 terdapat pertumbuhan bina 

pengrajin yang relative tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Jika dibandingkan 

dengan kondisi akhir RPJMD, sampai dengan saat ini Cakupan bina kelompok 

pengrajin ditahun 2016 telah tercapai 75% dari target sebesar 75% atau telah 

tercapai sebesar 100%. 

 Pertumbuhan Industri tahun 2016 dari target sebesar 2.5%, terealisasi sebesar 

4.21%, sehingga pencapaian kinerjanya 

sebesar 168.4%. Jika dibandingkan 

dengan kondisi akhir RPJMD, sampai 

dengan saat ini Pertumbuhan Industri 

ditahun 2016 telah tercapai 4,21% dari 

target sebesar 5% atau telah tercapai 

sebesar 85%. 

Faktor-faktor yang mendorong 

sehingga capaian kinerja ini melebihi target adalah : 

- Adanya iklim usaha yang kondusif bagi industri yang sudah ada maupun bagi 

investasi baru; 

- Adanya kegiatan pembinaan baik berupa pelatihan dan sosialisasi yang 

dilakukan perangkat daerah terkait, untuk menumbuhkan wirausaha baru dan 

juga dalam rangka peningkatan kualitas bagi industri kecil dan menengah; 

- Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik; 

- Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai pengkuat daya 

saing produk industri. 
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Sasaran :  

Meningkatnya Kinerja Sarana Dan Prasarana  Perdagangan 

 

Tabel 3.17 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Sarana Dan Prasarana  

Perdagangan” Tahun 2016 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

1 

Persentase 
peningkatan 
kualitas sarana 
dan prasarana 
pasar 

% NA 60 60 100 100 60 

2 

Penurunan 
Persentase 
barang beredar 
ilegal dan tidak 
layak konsumsi 

% NA 100 100 100 100 100 

 

Capain Indikator Kinerja 

Persentase peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana pasar  

sebesar 100%, dimana untuk 

tahun 2016 ditargetkan sebesar 

60% dan realisasinya sebanyak 

60%.  Pelaksanaan kinerja ini 

dilaksanakan dengan rehabilitasi 

dan penambahan 

sarana/prasarana  pasar Beriman 

yang ada.  

Penurunan Persentase barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi tahun 

2016 dari target sebanyak 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga pencapaian 

kinerjanya sebesar 100%. Capaian untuk Tahun 2016 jika dibandingkan dengan 

target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 100%. 

Fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran ini dilaksanakan melalui 

Kegiatan Koordinasi pengawasan perdagangan yang ada dengan Instansi terkait.  
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Sasaran :  

Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah Berlandaskan Kemandirian Pangan 

Dengan Peningkatan Produksi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal 

 

Tabel 3.18 

Capaian Kinerja Sasaran “Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah Berlandaskan 

Kemandirian Pangan Dengan Peningkatan Produksi Pangan Pokok Berbasis Pangan 

Lokal”  

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d Tahun 

2016 
Target Realisasi % 

1 

Penguatan 

cadangan 

pangan 

ekuivalen beras 

Ton 62.5 62.5 63 
100.

8 
65 96.92 

2 

Stabilitas  harga  

dan pasokan  

pangan 

CV  CV < 10% CV<10% CV < 10% 100 CV,10% 100 

 

 Realisasi penguatan cadangan pangan ekuivalen beras di Kota Tomohon 

mencapai 100% pada Tahun 2015, dan untuk Tahun 2016 realisasinya menjadi 

100.8%. Jika dibandingkan dengan 

kondisi akhir RPJMD, sampai dengan 

saat ini cadangan pangan ekuivalen 

beras ditahun 2016 telah tercapai 63 

dari target sebesar 65 atau telah 

tercapai sebesar 96.92. 

Pola  perkembangan  harga  

beras  medium  di  tingkat  grosir  dari  

tahun  2015 –2016 memiliki  pola  yang  

berbeda  dari  harga  beras  premium.  Pola  perkembangan  harga    tahun    2015   

dan    2016    cenderung    sama    yaitu    cenderung    stabil  (cv<5%).  Sementara  

itu, tren  perkembangan  harga  beras  medium  dari  tahun ketahun  memiliki  tren  

yang  sama  dengan  beras  premium  yaitu  harga  cenderung naik dari tahun 

ketahun. 
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Cadangan   pangan   terdiri   dari   cadangan   pangan   pemerintah   dan 

masyarakat.  Cadangan  pangan  pemerintah  terdiri  dari  pemerintah  pusat, 

pemerintah   provinsi   dan   pemerintah   kabupaten/kota   yang   mencakup pangan 

tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya   

beras   dikelola   oleh   perum   Bulog.   Untuk   cadangan   pangan pemerintah   

daerah,   termasuk   cadangan   pemerintah   desa,   diatur   pada Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun  2008  tentang  Cadangan Pangan  Pemerintah  

Desa.  Untuk  cadangan  pangan  masyarakat  meliputi rumah tangga, pedagang, 

dan industri pengolahan.  

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya upaya-upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Tomohon melalui Perangkat Daerah terkait untuk 

pencapaian sasaran ini antara lain :  

- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan 

- Gencar  melakukan  sosialisasi  /  kampanye,  promosi  dan  edukasi  budaya 

konsumsi  pangan  yang  memenuhi  kandungan  gizi  yang  B2SA  (Beragam,  

Bergizi,  Seimbang  dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun 

melalui media informasi.  

- Mendorong  peningkatan  penganekaragaman  konsumsi  pangan  masyarakat  

melalui Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Berbasis  Pangan  

Lokal  dan  Lomba  Cipta Menu  

- Selalu  mempromosikan  olahan  pangan  lokal   

- Melakukan   kemitraan   dengan   perguruan   tinggi,   asosiasi   dan   Lembaga   

Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan. 

 

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih 

menjadi focus  perbaikan   kinerja  kedepannya.  

- Walaupun  pencapaian  IKU  sudah sangat   baik,   namun   belum   semua   

permasalahan   ketahanan   pangan   di   masyarakat terjawab   dengan   baik   

pula. Tantangan-tantangan   ini   terutama nampak   pada aspek ketersediaan 

bahan  pangan dimana  saat  ini kondisi  lahan  yang  semakin  sempit  akibat 

pembangunan.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  sering  terjadinya  bencana  

banjir,  longsor dan  kekeringan  diluar  kontrol manusia. Peran  Pemerintah 

Kota melalui Perangkat Daerah terkait  sangat  diperlukan  sebagai institusi  

yang  melakukan  koordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  agar  ketersediaan  

bahan pangan tetap stabil. 
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- Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari 

pemerintah  kecuali  gabah/  beras,  sehingga  bisa  saja  terjadi  fluktuasi  harga  

yang  ekstrim terhadap bahan pangan tertentu dalam kondisi tertentu.  

- Masih  tingginya  ketergantungan  terhadap  jenis  pangan  tertentu  terutama 

beras. Karena bagi masyarakat Kota Tomohon ”belum kenyang kalau belum 

makan nasi”.   

- Belum  optimalnya  pengolahan  pangan  lokal  dan  rendahnya  kesadaran  

masyarakat  akan konsumsi  pangan  sehat serta masih  belum  optimalnya  

pengawasan  keamanan  pangan terpadu. 

 

Rekomendasi stretegi yang dapat dilakukan antara lain :  

- Meningkatkan   ketersediaan   pangan   yang   berasal   dari   produksi   lokal   

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat  

- Mendorong  kemandirian  pangan  melalui  swasembada  pangan  untuk  

komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi) 

- Mengkoordinasikan   dan   mengembangkan   cadangan   pangan   dan   

pemantapan kelembagaan pangan  

- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah 

dan menanggulangi kerawanan pangan 

- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya 

lokal 

 

Sasaran :  

Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi 

 

Hasil Pengukuran Kinerja dari Sasaran Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan 

Investasi dengan Indikator Kinerja Peningkatan realisasi Investasi (PMA dan PMDN), 

dapat di lihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 3.19 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas  Iklim Usaha dan Investasi  

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 2015 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 

Peningkatan 

Realisasi 

Investasi (PMA 

& PMDN) 

% N/A 20 % 508 % 2,540 100% 203,84% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya 

kualitas iklim usaha dan investasi dengan indikator peningkatan realisasi Investasi 

(PMA dan PMDN) telah melampaui target, dimana realisasi pada Tahun 2016 

sebesar 508% atau Rp. 95.681.760.000, dari target peningkatan 20% dari  nilai yang 

dicapai pada tahun 2015 sebesar 

15.720.000.000. Capaian kinerja pada 

Tahun 2016 sebesar 2540%. Capaian 

ini telah melampaui target akhir RPJMD 

tahun 2021 sebesar 100% atau sebesar 

Rp. 46.939.668.480,- atau peningkatan 

20% setiap tahun dari nilai tahun 

sebelumnya, dimana nilai yang menjadi 

data awal adalah nilai tahun 2015 atau 

sebesar Rp. 31.440.000.000,-. Dengan 

demikian Realisasi Tahun 2016 

terhadap Target akhir RPJMD tahun 

2021 capaiannya sebesar 304.33%.  

Melihat capaian tersebut diatas 

maka untuk tahun berikutnya perlu adanya revisi terhadap capaian akhir RPJMD. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : 

- Adanya kegiatan Promosi Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Tomohon yang memberikan informasi potensi/peluang investasi bagi calon 

WALIKOTA TOMOHON MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN 

INVESTOR TIONGKOK 

WALIKOTA TOMOHON MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN 

INVESTOR JERMAN 
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investor yang diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan iklim 

investasi di Kota Tomohon. studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) 

yang dilakukan 

- Perbaikan iklim investasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon dengan 

mempermudah pelaksanaan perijinan yang ada. Perbaikan iklim investasi 

diharapkan akan meningkatkan kegiatan usaha di Kota Tomohon yang pada 

akhirnya akan meningkatan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi usaha. 

Dengan dukungan kegiatan evaluasi dan monitoring pencapaian PAD akan 

semakin optimal; 

- Banyaknya Investor skala besar yang melaksanakan kegiatan penanaman 

modal di Kota Tomohon utamanya dalam pembangunan dan pengembangan 

Hotel dan Pusat Perdagangan. 

 

Hambatan dan Masalah 

Pada tahun 2016, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai investasi Kota 

Tomohon, akan tetapi pada saat ini masih ada kendala Sumber Daya Manusia. 

Sumber Daya Manusia yang menangani Penanaman Modal dilihat dari sisi jumlah 

SDM belum sebanding dengan target investasi yang ada, selain itu masih adanya 

keluhan calon investor terhadap perijinan yang ada. Permasalahan lain yang dihadapi 

adalah belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi yang menunjang 

Investasi yang ada. 

 

Strategi penyelesaian masalah/hambatan : 

- Mendorong instansi untuk menggunakan sistem informasi penanaman modal 

dan perijinan 

- Menyederhanakan pelayanan perijinan yang ada  

- Mengoptimalkan kegiatan promosi Investasi dengan mengutamakan penyediaan 

informasi data potensi investasi kepada calon investor yang datang; 

- Meningkatkan potensi SDM yang ada untuk pelayanan Investasi. 
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Sasaran :  

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

 

Tabel 3.20 

Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan” 

 Tahun 2016 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasai 

Tahun 
2015 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

1 

Persentase 
Lembaga 
Pemberdayaan 
Masyarakat yang 
difasilitasi 

% 100 100 100 100 100 100 

2 

Persentase 
kelurahan  yang  
menyusun data 
potensi 
kelurahan  yang 
valid 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Realisasi pelaksanaan indikator Persentase lembaga pemberdayaan masyrakat 

yang difasilitasi untuk tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ada sebesar 100%. 

Dengan demikian capaian kinerjanya 

sebesar 100%. Pelaksanaan program 

dan kegiatan yang dilaksanakan 

adalah fasilitasi lembaga 

pemberdayaan masyarakat yang ada 

di Kelurahan. Diketahui LPM yang 

ada di Kota Tomohon sebanyak 44 

lembaga. Fasilitasi LPM ini 

dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan yang 

dilaksanakan di kelurahan. 

Persentase kelurahan yang menyusun data potensi kelurahan yang valid 

realisasinya sebesar 100%. Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tomohon untuk 

Tahun 2016 telah melakukan penyusunan data potensi yang ada. Data potensi 
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kelurahan ini dimaksudkan sebagai database baik untuk perencanaan dan pelaporan 

yang ada. 

 
 
Sasaran :  

Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat 

 

Tabel 3.21 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat” 

 Tahun 2016 

 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capai

an s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 
Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 
% 61,88 62 62 100 64,5 96.12 

2 

Jaminan Kepesertaan 

social bagi pekerja / 

buruh 

% 54 60 58 96.67 70 82.86 

 

3 

Keselamatan dan 

Perlindungan 
% 7,86 8 8,5 106.25 35 24.28 

 

 

Berdasarkan  tabel  3.  diatas,  dapat  diuraikan  capaian  kinerja  dari  masing-

masing  indikator  kinerja  dalam  Sasaran  Strategis  Meningkatkan kesempatan 

kerja bagi masyarakat pada tahun 2016 sebagai berikut : 

- Tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  pada  tahun  2016  ditargetkan  sebesar 

62%  dan  terealisasikan  sebesar 62%  capaian  kinerja  100%.  Kondisi 

tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang realisasinya 

sebesar 61,88. Untuk target akhir RPJMD tahun 2021 realisasi tahun 2016 

sebesar 96,12%. 

- Target kinerja Jaminan Kepersertaan social bagi pekerja / buruh sebesar 60 % 

dengan realisasi sebesar   58%   maka   tingkat   capaiannya   96.67%.  

Realisasi Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 meningkat sebesar 4%. 

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 realisasinya sebesar 

82.86%. 

- Keselamatan dan perlindungan (Meningkatnya  jumlah  perusahaan  yang  

menerapkan  K3 /Keselamatan    dan    kesehatan    kerja pada Tahun 2016 

ditargetkan sebesar 8% dan teralisasi sebesar 8,5%.  Dengan demikian capain 

kinerjanya adalah 106,25%. Realisasi Tahun 2016 meningkat bila dibandingkan 
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dengan tahun 2015 yang sebesar 7,86. Adapun relaisasi Tahun 2016 terhadap 

target akhir RPJMD tahun 2011 adalah 24.28%. 

 

Beberapa hambatan dan permasalahan  yang masih menjadi focus  perbaikan   

kinerja  kedepannya adalah : 

- Kesempatan    kerja    yang    ada    tidak sebanding dengan jumlah angkatan 

kerja  yang terus meningkat 

- Kualitas   tenaga   kerja   tidak   memenuhi  kompetensi yang dibutuhkan pasar 

kerja. 

- Produktivitas  tenaga  kerja  masih  sangat rendah. 

- Perlindungan tenaga kerja masih kurang dimana Kekurang-sadaran pengusaha 

akan tanggungjawabnya dimana Undang-Undang tentang Jaminan 

Kesejahteraan Nasional (JKN)  menyatakan semua masyarakat Indonesia wajib 

mengikuti  program  penjaminan  sosial 

- Kurangnya tenaga fungsional  menyebabkan fungsi pelayanan  ketenagakerjan 

tidak optimal 

 

Rekomendasi stretegi yang dapat dilakukan antara lain : 

- Intensifkan  pencarian lowongan pekerjaan  melalui job  canvasing dan informasi   

pasar   kerja   melalui   bursa kerja on-line lebih ditingkatkan. 

- Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja 

- Peningkatkan     produktivitas     tenaga kerja  dengan  mengadakan  pelatihan 

tingkat lanjut.  

- Memperbanyak   dan   mengintensifkan pelatihan kewirausahaan 

- Fasilitasi dan pembinaan lebih diintensifkan ke perusahaan 

- Optimalisasi   SDM   tenaga   fungsional yang ada dan penambahan jumlah 

tenaga fungsional 
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Sasaran :  

Meningkatkan  Kehandalan Sarana Dan Prasarana  Pelayanan Publik (Jalan Dan 

Jembatan; Air Minum, Air Limbah, Drainase, Lingkungan Pemukiman; Kualitas 

Dan Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah Yang Memadai Dan Layak; 

Jaringan Irigasi, Dan Pelayanan Persampahan) 

 

Tabel 3.22 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan  Kehandalan Sarana Dan Prasarana  

Pelayanan Publik (Jalan Dan Jembatan; Air Minum, Air Limbah, Drainase, 

Lingkungan Pemukiman; Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah 

Yang Memadai Dan Layak; Jaringan Irigasi, Dan Pelayanan Persampahan)” 

Tahun 2016 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Target Tahun 

2021 (Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 
Target Realisasi % 

1 
Persentase Jalan 

dalam kondisi baik 
% 79,31 81 78 96.29 95 82.10 

2 

Persentase 

penduduk yang 

berakses sanitasi 

% 89.9 90 90,07 100.08 95 94.81 

3 

Persentase Luasan 

Daerah Irigasi (DI) 

dalam kondisi baik 

% 56,26 60 62,1 103.5 73 85.07 

4 
Persentase 

penanganan sampah  
% 68,42 70 70 100 90 77.77 

5 
Rumah Tangga 

Pengguna Air Bersih 
% 79,9 82 65 79.27 90 72.22 

 

Berdasarkan  tabel  3.  diatas,  dapat  diuraikan  capaian  kinerja  dari  masing-

masing  indikator  kinerja  dalam  Sasaran  Strategis  Meningkatkan  kehandalan 

sarana dan prasarana  pelayanan publik (jalan dan jembatan; air minum, air limbah, 

drainase, lingkungan pemukiman; kualitas dan kuantitas bangunan gedung 

Pemerintah yang memadai dan layak; jaringan irigasi, dan pelayanan persampahan) 

pada tahun 2016 sebagai berikut : 

 

- Persentase Jalan dalam kondisi baik  

pada  tahun  2016  ditargetkan  

sebesar 81%  dan  terealisasikan  

sebesar 78%, maka  capaian  

kinerjanya adalah 96.29%. Kondisi 

tersebut menurun bila dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2015 yaitu 
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sebesar 79,31%. Untuk target akhir RPJMD tahun 2021 realisasi tahun 2016 

sebesar  82,10%. 

- Persentase penduduk yang berakses sanitasi pada  tahun  2016  ditargetkan  

sebesar 90%  dan  terealisasikan  sebesar 90,07%, maka  capaian  kinerjanya 

adalah 100,08 %.  Kondisi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 89,90 %. Untuk target akhir RPJMD tahun 

2021 realisasi tahun 2016 sebesar 94,81%. 

-  Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik pada  tahun  2016  

ditargetkan  sebesar 60%  dan  

terealisasikan  sebesar 62,10 %, maka  

capaian  kinerjanya adalah 103,5 %.  

Kondisi tersebut meningkat bila 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 

yaitu sebesar 56,26 %. Untuk target akhir 

RPJMD tahun 2021 realisasi tahun 2016 sebesar 85.07%. 

- Persentase Penanganan Sampah pada  tahun  2016  ditargetkan  sebesar 

70%  dan  terealisasikan  sebesar 70 %, maka  capaian  kinerjanya adalah 100 

%.  Kondisi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 

yaitu sebesar 68,42 %. Untuk target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 90% 

maka realisasi tahun 2016 baru mencapai sebesar 77%. 

- Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada  tahun  2016  

ditargetkan  sebesar 82 %  dan  terealisasikan  sebesar 65%, maka  capaian  

kinerjanya adalah 79,27%.  Kondisi tersebut menurun bila dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 79,9 %. Untuk target akhir RPJMD 

tahun 2021 sebesar 90% maka realisasi tahun 2016 baru mencapai sebesar 

72.22%. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran: 

- Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan. 

- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada 

- Adanya   sosialisasi   kepada   masyarakat   sebelum   dan   sesudah   

pelaksanaan pembangunan. 

- Adanya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam pembangunan 

- Komitmen  pimpinan  dalam  meningkatkan  kenyamanan  dan  keamanan  

dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat. 
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Hambatan/masalah : 

1. Keterbatasan peralatan penunjang pembangunan. 

2. Untuk kondisi jalan yang ada dengan kondisi baik pada tahun sebelumnya 

mengalami penurunan kualitas akibat menanggung beban untuk menampung 

kendaraan yang bertonase besar. 

3. Keterbatasan sumer air baku, khususnya yang berasal dari air permukaan,  

Instalasi Pipa PDAM banyak yang bocor karena pemakaian yang sudah lama 

dan Pertambahan kawasan perumahan/permukiman di daerah ketinggian 

setiap tahun semakin meningkat  dan Adanya kecendrungan ketersediaan air 

baku mengalami penurunan debit air. 

 

Strategi upaya pemecahan masalah : 

1. Mengoptimalkan  peralatan  penunjang  yang  ada  dan  mengusulkan  

penambahan peralatan penunjang. 

2. Membuat sumur dalam pada titik-titik yang diidentifikasi memiliki cadangan 

sumber air yang besar dari hasil pemantauan teknologi geolistrik, 

Pemberlakuan regionalisasi sumber air baku dan  Rehabilitasi instalasi 

jaringan pipa. 

 

Sasaran :  

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas  Sarana Dan Prasarana Perhubungan 

 

Tabel 3.23 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas  Sarana Dan 

Prasarana Perhubungan” 

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 2015 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 
Rasio Izin 

Trayek 
Rasio 0.0043 0.0050 0.0057 114 0.0060 95% 
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 Rasio Ijin Trayek pada tahun 

2016 ditargetkan sebesar 0,005, 

terealisasi sebesar 0,0057, sehingga 

pencapaian kinerjanya sebesar 114. 

Kondisi tersebut mengalami 

peningkatan apabila dibandingkan 

dengan capaian kinerja pada tahun 

2015, dimana realisasi pada tahun 

2015 sebesar 0,0043. Jika 

dibandingkan dengan kondisi akhir 

RPJMD, sampai dengan saat ini Rasio Ijin Trayek di tahun 2016 telah tercapai 

sebesar 95% dari target sebesar 0,0060% atau telah tercapai sebesar 95%. 

Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indikator kinerja 

Sasaran yaitu Penertiban terhadap angkot yang beroperasi di Kota Tomohon dari 

mulai pembatasan usia pakai kendaraan, dan penertiban bagi setiap pengemudi dan 

operasi yang sering digelar untuk menyisir angkot-angkot yang bandel dan sering 

melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu dengan semakin banyaknya kualitas 

dan kuantitas SDM / aparat yang menangani  dapat ikut memberikan kontribusi bagi 

pengaturan lalu lintas di jalan khususnya di daerah rawan kemacetan. 

Hambatan dan masalah yang dihadapi dengan ijin trayek tersebut adalah sudah 

banyaknya kendaraan dengan usia tua, sehingga dikuatirkan akan keselamatan 

penumpang. Selain itu masih ada wilayah yang dilayani oleh kendaran umum yang 

sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jam pelayanan. 

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memeratakan distribusi kendaraan 

umum sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan membuka jalur baru untuk wilayah 

yang belum dilayani oleh kendaraan umum. 
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Sasaran :  

Meningkatnya  Kesadaran Politik Dan Hukum 

 

Tabel 3.24 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya  Kesadaran Politik Dan Hukum” 

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 ( %) 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

 

Persentase 

Ormas 

terdaftar aktif 

sesuai 

ketentuan 

peraturan 

perundang –

undangan 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Realisasi Ormas terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

sebesar 100%. Ormas aktif yang terdaftar di Kota Tomohon sebanyak 5 organisasi. 

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan  organisasi  

kemasyarakatan,  di  Kementerian Dalam   Negeri,   Pemerintah   Provinsi,   dan   

Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan    

wewenang    masing-masing    dan    diberikan    Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 

Walaupun disadari banyak organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di 

Kota Tomohon, tapi tidak terdaftar di Kota Tomohon tetapi terdaftar di Tingkat 

Provinsi Sulawesi Utara ataupun di tingkat Nasional. 

Solusi untuk meningkatnya ormas yang terdaftar adalah melakukan 

pembinaan langsung kepada ormas yang dituju untuk dapat mendaftar di perangkat 

daerah terkait, untuk adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksankan oleh ormas tersebut. Selain itu  dengan terdaftarnya ormas yang belum 

terdaftar di pemerintah kota tomohon akan memudahkan untuk menjadi mitra dalam 

pemberdayaan terhadap masyarakat. 
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Sasaran :  

Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Layanan  Pemerintah Serta 

Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik 

Tabel 3.25 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan  

Pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik” 

Tahun 2016 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 2015 

(%) 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 

Dokumen 

perencanaan 

Pembangunan yang 

ditetapkan dengan 

Perda/ Peraturan 

WaliKota tepat waktu  

% 100 100 100 100 100 100 

2 

Laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan 

pembangunan tepat 

waktu 

% 100 100 100 100 100 100 

3 

Persentase 

kesesuaian  dokumen 

perencanaan daerah 

yang sinkron dengan 

perencanaan  Provinsi 

dan pusat 

% 100 100 100 100 100 100 

4 

Persentase 

rekomendasi hasil 

pemeriksaan internal 

dan eksternal yang  

telah ditindaklanjuti 

% 50 60 61 102.33 100 61 

5 

Opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan 

Daerah 

Nilai WTP WTP WTP* 100 WTP 100 

6 
Cakupan  penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk 
% 91,05 92 89,17 96.92 97 91.93 

Catatan : * Masih sementara pemeriksaan 

 

Dari sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan  Pemerintah 

serta mewujudkan perluasan partisipasi publik dengan indikator – indikator kinerjanya 

dapat dijelasakan sebagai berikut: 

- Capaian kinerja dari indikator Dokumen perencanaan Pembangunan yang 

ditetapkan dengan Perda/ Peraturan WaliKota tepat waktu yang 

dilaksanakan pada Tahun 2016 sebagai berikut: 
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- Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tomohon Tahun 2016- 2021, Yang 

Ditetapkan Tanggal 16 Agustus 2016. 

Penetapan ini sesuai dengan Ketentuan 

Yang ada yaitu Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara 

penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, yang 

mengamanatkan Pemerintah Kota dan 

DPRD selambat-lambatnya telah 

menetapkan RPJMD 6 Bulan setelah Walikota di lantik.  

 Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada tahun 2021 adalah 1 

dokumen. Hal ini karena dokumen RPJMD merupakan salah satu 

dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Dengan demikian, 

sampai tahun 2016 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 

persen. 

- Penetapan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, pada 

tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 

dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2015 target capaian 

indikator ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 

dokumen atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD 

pada tahun 2021 adalah 5 dokumen. Hal ini karena dokumen RKPD 

merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun). 

Dengan demikian, sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah 

mencapai 20 persen. 

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah juga telah disusun dan 

ditetapkan tepat waktu, yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah. 
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 Untuk Indikator  Persentase kesesuaian  dokumen perencanaan daerah yang 

sinkron dengan perencanaan  Provinsi dan pusat secara umum telah sesuai, 

dimana dalam Penjabaran Program yang ada di RPJMN dan RPJMD Provisi 

Sulawesi Utara telah sesuai dengan RPJMD Kota Tomohon dan RKPD Kota 

Tomohon. Kesesuaian ini berdasarkan hasil evaluasi dari Bappeda Provinsi 

Sulawesi Utara yang melakukan evaluasi sebelum RPJMD Kota Tomohon dan 

RKPD Kota Tomohon ditetapkan. Dengan demikian capaiannya telah 

mencapai 100% sesuai target dan realisasinya 100%. 

 Indikator Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan tepat 

waktu, capaiannya telah mencapai 100% atau sesuai target. Dengan 

realisasinya 100%. Laporan-laporan yang diukur tepat waktu penyelesainnya 

adalah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan 

Pertanggungjawaban Kinerja, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( 

LKPJ ) Kepala Daerah.  Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban ini telah 

dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. 

 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang  telah 

ditindaklanjuti realisasinya mencapai 61% dari target sebesar 60%. Adapun 

capaian kinerja indikator ini adalah 102.33%. dibandingkan dengan realisasi 

tahun 2015  maka meningkat sebesar 11%, sedangkan jika dibandingkan 

dengan target akhir RPJMD tahun 2021 realisasinya telah mencapai 61%. 

 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Indikator ini  adalah  Laporan  

Kinerja  Keuangan  daerah.  Laporan Kinerja  Keuangan  Daerah  merupakan  

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan daerah. Salah  satu  

indikator  kualitas  akuntabilitas 

dari  laporan  kinerja keuangan 

daerah dapat dilihat  dari  opini  

auditor  eksternal ,  dalam  hal  

ini  Badan  Pemeriksa  

Keuangan  (BPK) atas  

penyajian  laporan  keuangan  

pemerintah daerah. Pemerintah  

Kota Tomohon berhasil 

mempertahankan  opini  BPK  

terhadap  Laporan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Tahun  2014 dan tahun 2015 

dengan predikat Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP). Laporan  Kinerja  
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Keuangan  Kota Tomohon Tahun  2016 untuk  saat  ini  masih  dalam proses 

pemeriksaan oleh BPK, dan pemerintah daerah menargetkan untuk 

mempertahakan mempeoreh opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  sesuai  

target  dalam  RPJMD.  Target  ini  ditetapkan  berdasarkan hasil yang 

diperoleh dalam beberapa  tahun terkahir yang berhasil meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian  (WTP). 

 Cakupan  penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Penduduk  yang  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk dalam  tahun  2015 

realisasi sebesar 91.05% sedangkan  tahun 2016  ditargetkan 92% dan 

capaiannya sebesar 89,17 % atau realisasi sebesar 96.92%. Dibandingkan 

dengan Target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 97%, maka realisasi 

sampai dengan Tahun 2016 adalah 91.93%. 

Pencapaian ini tidak terlepasa dari upaya –upaya  yang telah dilakukan untuk 

mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah 

sebagai berikut : Melaksanakan sosialisasi   ke   masyarakat   akan   

pentingnya   administrasi kependudukan, Melaksanakan kegiatan jemput bola  

Pelayanan  Akta –akta  Pencatatan  Sipil  dalam  even –even tertentu, serta 

Secara  rutin memberikan pelayanan Administrasi  Kependudukan berupa KK, 

KTP  dan  Akta –akta Pencatatan  Sipil  baik  dikantor  maupun  dengan  

jemput bola ke  Kelurahan. 

 Faktor Pendukung Keberhasilan 

Beberapa  faktor  yang  mendukung  keberhasilan  dalam  mencapai  

target dari  setiap indikator kinerja sasaran ini, adalah  :  

 Komitmen   yang   kuat   dari   pimpinan   daerah   untuk   mewujudkan   

tata   kelola pemerintahan yang baik (Good Govenrnance). 

 Koordinasi yang baik antara Satuan Kerja Perangka Daerah 

 Adanya  komitmen   yang  besar  dari legislatif   dan  eksekutif  untuk  

melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 

 Adanya  Forum  Delegasi  Musrenbang  yang  mengawal  usulan  

masyarakat  untuk memastikan bahwa usulan prioritas tersebut 

terakomodir dalam APBD 

 Hambatan / Masalah yang Dihadapi 

Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain  : 

 Sistem pengumpulan data/informasi di SKPD belum optimal 
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 Adanya kelemahan sistem pengendalian intern 

 Kualitas ASN yang menangani penyelenggaraan sasaran ini masih harus 

ditingkatkan kualitasnya 

 

 Strategi Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi hambatan / permasalahan yang dihadapi, maka perlu 

dilakukan hal-hal berikut  : 

 Optimalisasi  pengumpulan  data/informasi  di  SKPD  melalui  

penyusunan  data  base yang terintegrasi dengan sistem teknologi 

informasi. 

 Peningkatan  kapasitas  SDM  Aparatur  melalui  pelatihan  /  kursus  /  

bintek  secara berkala. 

 Kerjasama dengan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

 Melakukan pengendalian dan evaluasi internal secara berkala di tingkat 

Perangkat Daerah. 

 Melakukan inovasi terkait pelaksanaan  penyusunan dokumen 

perencanaan, laporan-laporan, monitoring dan evalusi. 

 

Sasaran  

Terwujud Perlakuan Aparatur Yang Mencerminkan Nilai-Nilai Good  

Governance  Dalam  Memberikan Layanan Publik 

 

Sasaran “Terwujud perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai Good  

Governance  dalam  memberikan layanan publik”  capaian kinerja tahun 2016, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.26 

Capaian Kinerja Sasaran “Terwujud Perlakuan Aparatur Yang Mencerminkan Nilai-

Nilai Good  Governance  Dalam  Memberikan Layanan Publik” 

Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Target 

Tahun 

2021 

(Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 
Target Realisasi % 

1 

Persentase 

Menurunnya ASN 

yang dikenai 

hukuman disiplin 

% 3.14 0 % 0.86 99,14% 0 99,14% 

 

Indikator kinerja sasaran diukur dengan Persentase Menurunnya ASN yang 

dikenai hukuman disiplin. Adapun realisasi pada Tahun 2016 sebesar 0.86% dari 

jumlah ASN yang ada atau sebanyak 2,775 ASN  yang dikenai hukuman didiplin. 

Capaian kinerja untuk tahun 2016 sebesar 99,14%. Dibandingkan dengan realisasi 

tahun 2015  sebesar 3.14 %, maka realisasi tahun 2016 ada penurunan jumlah ASN 

yang dikenai hukuman disiplin sebesar 2.34%. sedangkan realisasi ASN yang dikenai 

hukuman disiplin tahun 2016 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 

2016-2021 realisasinya sebesar 99.14%. Adapun target akhir RPJMD sebesar 0% 

ASN di kenai hukuman disiplin. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk 

memenuhi target sasaran ini adalah 

menerapkan Peraturan Pemerintah 

No.53/2010 tentang Disiplin PNS 

merupakan langkah awal untuk 

menciptakan aparatur yang professional. 

Maksud dari meningkatnya disiplin ASN 

agar terciptanya good governance yang pada akhirnya tingkat pelayanan kepada 

masyarakat makin meningkat. 

Permasalahan yang ada untuk memenuhi sasaran ini adalah rendahnya   

kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan 

ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. 
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Upaya-upaya yang dilakukan untuk 

tercapainya sasaran ini adalah 

menerapkan tata kepemerintahan yang 

baik sistem manajemen kepemerintahan 

yang merupakan rangkaian hasil dari 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

(planning, organizing, actuating, dan 

controlling) yang dilaksanakan secara 

profesional dan konsisten. Khusus untuk meningkatkan disiplin aparatur solusi yang 

diterapkan adalah pemberian reward and punishment serta meningkatkan 

kesejahteraan pegawai. 

 

 

Sasaran :  

Terwujudnya Peningkatan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat 

 

Tabel 3.27 

Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Ketertiban Dan Keamanan 

Masyarakat” 

Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 2021 

(Akhir Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

1 

Tingkat 

penyelesaian 

pelanggaran K3 

(ketertiban, 

ketentraman, 

keindahan) 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Penegakan Perda % 100 100 100 100 100 100 

 

Keberadaan   Satuan   Polisi   Pamong   Praja   sangat   urgen   dalam   

memelihara   dan menyelenggarakan   ketentraman   dan   ketertiban   umum.   

Selain   itu,   Satpol   PP   juga bertanggungjawab  untuk  menegakkan  peraturan  

daerah  yang  telah  ditetapkan.   



 
 
 

 
 

100 
 

 Tingkat penyelesaian K3 

adalah jumlah pelanggaran  K3  

yang dapat diselesaikan dalam 24 

jam. Pada Tahun 2016, jumlah 

pelanggaran K3 yang terjadi 

sebanyak 4 kasus, dimana 

semuanya dapat diselesaikan. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut  

adalah merusak fasilitas umum, 

berdagang di tempat terlarang dan 

membuang sampah sembarang. 

Penegakan Perda  di  Kota  Tomohon secara  umum  cukup  baik  namun  

masih  perlu  ditingkatkan.  Pada tahun 2015 tercatat ada 8 (delapan) kasus 

pelanggaran perda dan semuanya dapat diselesaikan  dengan  capaian  100%,  

Capaian  Kinerja  pada  tahun  2016 pelanggaran perda yang terjadi sebanyak 7 

(tujuh) kasus dan dapat ditangani semuanya. 

Untuk  mewujudkan  sasaran strategis tersebut maka  dilaksanakan  beberapa  

program prioritas, sebagai berikut: 

 Program  Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 Program Pendidikan Politik Masyarakat 

Dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  sasaran  

ini terdapat hal - hal yang menjadi perhatian, antara lain  : 

 Faktor Pendukung Keberhasilan 

 Koordinasi  dan  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dengan  

kepolisian  dalam menjaga keamanan,  ketentraman dan ketertiban 

masyarakat sangat baik. 

 Ketersediaan  peraturan  perundangan-undangan  yang  mendukung  

dalam  menjaga keamanan,  ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

 Adanya kegiatan masyarakat bersama yang membantu pemerintah  

daerah  dan  kepolisian dalam  menyelenggarakan  urusan  keamanan, 

ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat,  melalui  upaya  “deteksi  dini”  

terhadap potensi dan kecenderungan ancaman kamtibmas. 
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 Koordinasi  dan  Kinerja  komunitas  inteligen  daerah  (Kominda)  sangat  

baik  dalam mengantisipasi  dan  mencegah  kemungkinan  terjadinya  

gangguan  keamanan  dan ketertiban masyarakat. 

 Intensitas  patroli  keamanan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  maupun  

kepolisian cukup tinggi 

 Hambatan / Masalah yang dihadapi 

Hambatan  yang  dihadapi  dalam  upaya  menurunkan  angka kriminalitas  

dan  penegakan perda, antara lain   : 

 Peredaran minuman keras tradisional masih banyak dijumpai. 

 Belum  merata  dan  maksimalnya  sosialisasi  perda  (terutama  perda  

baru) kepada masyarakat luas 

 Terbatasnya   sarana   dan prasarana  yang   dimiliki   dalam   

memelihara   keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 

 Sebagian  perda  belum  mengatur  persoalan  sanksi  atau  ancaman  

sehingga  terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan perda 

kurang tegas 

 Mayoritas petugas lapangan Satpol PP masih berstatus pegawai honorer 

 Kurangnya  Penyidik  PNSD  di  Kota  Tomohon sehingga  menyulitkan  

dalam penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda. 

 Strategi Pemecahan Masalah 

Untuk  mengatasi  hambatan  /  permasalahan  yang  dihadapi  tersebut  

perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut  : 

 Merumuskan kebijakan  yang  melihat  akar  masalah  utama  penyebab  

terjadinya kejahatan melalui   pendekatan   sosial,   pendekatan   

situasional   dan   pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan 

unsur Potensi Gangguan kamtibmas. 

 Melakukan operasi  patroli yang menjangkau semua wilayah 

 Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memenuhi sarana dan 

prasarana serta operasional Satpol PP. 

 Mengangkat personil Satpol PP yang telah dilatih menjadi Penyidik PNS. 

 Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan anggota Satpol PP. 

 Meningkatkan  kemampuan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  menyusun  

Perda yang efektif   dan   tegas   serta   mensosialisasikannya   secara   

luas   ke   seluruh   lapisan masyarakat 
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Sasaran :  

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan 

masyarakat menangani resiko korban bencana 

 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya 

peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani 

resiko korban bencana dengan indikator Kunjungan wisata menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 pencapaian kinerja sasaran tersebut  sebesar 111,97%.  

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut 

dengan indikator Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dapat dilihat dalam Tabel 3.25 

 

Tabel 3.28 

Capaian Kinerja Sasaran  Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan 

Aparatur Dan Masyarakat Menangani Resiko Korban Bencana 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Target Tahun 

2021 (Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 
Target Realisasi % 

1 

Tingkat  waktu tanggap 

(response time rate) daerah 

layanan Wilayah 

Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Capaian Kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan pemahaman dan 

kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana diukur 

dengan  indikator yaitu Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 100% .  

 Dalam  pencapaian  indikator  

sasaran  ini  ditentukan  dengan  

tingkat  waktu  tanggap (Respon 

time) yaitu waktu yang diperlukan 

oleh unit/regu Pemadam kebakaran  

dari  mulai  diterimanya  laporan  

kejadian  kebakaran  sampai  siap 
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melaksanaan tugas pemadaman di lokasi kebakaran. Target yang ditentukan untuk  

tahun  2016  adalah  Tercapainya  Respon  time  15  menit.    Berdasarkan  

Permendagri  Nomor  69  Tahun 2012 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri di Kabupaten/Kota  bahwa  pengukuran  indikator  cakupan  pelayanan  

kesiapsiagaan  dan  pengendalian  bahaya  kebakaran  didasarkan  pada  jumlah  

kasus  kebakaran  dibanding dengan wilayah manajemen kebakaran (WMK). 

Luas wilayah Kota Tomohon hanya ada 1  (satu) Wilayah manajemen     

Kebakaran. Berdasarkan  laporan kejadian  kebakaran dari WMK  Kota Tomohon 

tersebut   terjadi 10 kasus kebakaran dengan rata-rata respon  time  11  menit.   

WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos 

pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki  satuan  petugas pemadam. 

kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau 

peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersedian sumber 

air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai  

dengan tipologi kebakaran. Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu 

tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman,bangunan gedung publik, 

pabrik/industri  tidak lebih dari 15 (lima belas)  menit dan tingkat waktu tanggap pada 

kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh)  menit. 

 

Sasaran :  

Meningkatnya Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis  Meningkatnya 

kualitas kerukunan antar umat beragama dengan indikator kinerjanya menunjukkan 

bahwa pada tahun 2016 pencapaian kinerja sasaran tersebut  sebesar 100%.  

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut 

dengan kedua indikator dapat dilihat dalam Tabel 3.29 
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Tabel 3.29 

Capaian Kinerja Sasaran 

 “Meningkatnya Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama” 

Tahun 2016 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaia
n s/d 

Tahun 
2016 

Target Realisasi % Target Realisasi %  

1 

Jumlah 
organisasi 
kerukunan 
beragama / 
organisasi 
keagamaan  
yg difasilitasi 

Organisa
si 

 
4 
 

4 100 5 5 100 100 100 

2 
Jumlah demo 
yang bersifat  
sara 

Demo 0 0 100 0 0 100 100 100 

 

 

Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kerukunan  antar  umat  beragama  berjalan  

dengan baik. Demikian pula terjalin hubungan yang cukup harmonis dari seluruh 

warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. 

Hal ini tergambar dari tidak adanya  kasus  SARA  yang  terjadi. Suasana  yang  

kondusif  ini  memudahkan  pemerintah daerah untuk menjalankan program -program 

pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tomohon melalui Perangkat Daerah terkait 

bertanggungjawab untuk berkoordinasi dan membina organisasi keagamaan dan 

organisasi kemasyarakatan agar situasi yang kondusif ini terus terjaga.  

 Faktor Pendukung Keberhasilan 
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 Kinerja  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  yang  efektif  dalam  

menjalin kerjasama antara pemuka agama 

 Adanya   koordinasi   yang   baik   antara   pemerintah   daerah   dengan   

organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan 

 Aktifnya organisasi keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. 

 Adanya  peran  pemuka  agama  dan  pemimpin  ormas  untuk  

mengembangkan  sikap toleransi dalam masyarakat yang pluralis 

 Hambatan / Masalah yang dihadapi 

 Adanya paham radikalisme yang mulai nerkembang berkembang 

 Adanya  kepentingan  politik  dari  segelintir  orang  yang  memanfaatkan  isu  

suku, agama, dan ras untuk kepentingan pribadi/kelompoknya.  

 Berkembangnya teknologi informasi yang menyebabkan mudahnya informasi 

yang bersifat provokatif tersebar ke masyarakat masyarakat 

 Strategi Pemecahan Masalah 

 Membangun  dialog  yang  intensif  antara  pemeluk  agama  untuk  

menyelesaikan permasalahan yang ada 

 Peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan organisasi keagamaan dan 

ormas. 

 Mengedukasi  masyarakat  untuk  bersikap  dewasa  dalam  menanggapi isu-

isu  dan provokasi - provokasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. 

 

Sasaran :  

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan 

Pengembangan Seni Budaya Lokal 

 

Jumlah Bangunan Cagar budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan terlindungi 

pada  tahun  2015,  persentasenya  sebesar 10%   dan   pada   tahun   2016   

mengalami   peningkatan   menjadi 15%  sesuai dengan target 15%.  Realisasi  ini  

baru mencapai 18,75% dari target akhir RPJMD Tahun 2016-2021. 

 Cagar Budaya  yang  terdaftar  di  

Kota  Tomohon  sebanyak  18  buah,  yaitu    

Waruga Kakaskasen I, Kompleks Waruga 

Niwanua Kakaskasen, Kompleks Waruga 
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Opo Worang,  Gua Jepang Kayawu,  Watu 

Tumotowa Tinoor, kompleks Pilbok Tinoor, 

Waruga Tara-tara, Kompleks  Bunda Hati 

Kudus Woloan, Waruga Eben Heizer, 

Waruga Niwanua Kolongan Tengah, 

Waruga Kolongan II, Waruga Tololiu Palar, 

Gedung Meisjesschool, Gereja GMIM Sion 

Tomohon, Gereja Hati Kudus Portugis, Watu Pasuwengan, dan Masjid Nurul Iman. 

 

 

Tabel 3.30 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pemberdayaan Dan Pengembangan Seni Budaya Lokal” 

Tahun 2016 
 

No Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 

Tahun 2015 

(%) 

Tahun 2016 

Target 

Tahun 

2021 (Akhir 

Tahun 

RPJMD) 

Capaian 

s/d 

Tahun 

2016 Target Realisasi % 

 

Jumlah Bangunan 

Cagar budaya 

(BCB) dalam 

Kondisi Baik dan 

terlindungi 

% 10 15 15 100 80 18.75% 

 

Untuk   mencapai   target   dari   sasaran tersebut ,   Pemerintah   Kota Tomohon 

melaksanakan beberapa program prioritas, sebagai berikut : 

 Program Pengembangan Kemitraan 

 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

 Faktor Pendukung Keberhasilan 

 Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang  

menjadi dasar dalam pemeliharaan cagar budaya di setiap daerah. 

 Adanya dukungan yang besar dari pemerintah untuk melestarikan cagar 

budaya. 

 Cagar  budaya  dapat  menjadi  obyek  wisata  yang  mempunyai  nilai  

ekonomis  bagi masyarakat 

 Hambatan / Masalah yang Dihadapi 

 Masih rendahnya  kesadaran  dan  kepedulian  sebagian  masyarakat  

terhadap  nilai penting Cagar Budaya. 
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 Keberadaan   cagar   budaya   tersebut   sangat   rentan   terhadap   terjadinya   
proses kerusakan dan pelapukan  

 Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria  (NSPK)  pelestarian  Cagar Budaya 

masih terbatas. 

 Koordinasi antara  lembaga  pemerintah  dan  swasta  dalam  perlindungan  

cagar  budaya masih rendah. 

 Strategi Pemecahan Masalah 

 Perlunya  alokasi  anggaran  yang  cukup  untuk  merehabilitasi  cagar  budaya  

yang mengalami proses kerusakan. 

 Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemeliharaan cagar budaya 

 Melakukan   koordinasi   dan   pengawasan   cagar   budaya,   dalam   rangka   

menjalin kerjasama terutama dengan instansi pemerintah 

 

 

Sasaran :  

Terwujudnya  Ruang Kota Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan 

 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis  Terwujudnya 

ruang Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan indikator 

kinerjanya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pencapaian kinerja sasaran 

tersebut  sebesar 100%.  

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut 

dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat dalam Tabel 3.31 

 

Tabel 3.30 

Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya  Ruang Kota Yang Aman, Nyaman, Produktif 

Dan Berkelanjutan” 

Tahun 2016 
 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 (%) 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

1 
Penegakan 
Hukum 
Lingkungan 

% 100 100 100 100 100 100 

2 

Cakupan 
pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 

% 100 100 100 100 100 100 
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No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 

Tahun 
2015 (%) 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

amdal 

3 

Presentase 
jumlah lokasi 
pemantauan air 
yang  status 
mutu airnya  
memenuhi baku 
mutu 

% 100 100 100 100 100 100 

4 

Jumlah  laporan 
masyarakat 
akibat 
pencemaran 
dan atau 
kerusakan 
lingkungan yang 
ditindaklanjuti 
(100%) 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Capaian Kinerja sasaran Terwujudnya  ruang Kota yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan diukur dengan 2 indikator yaitu Jumlah  laporan 

masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti 

(100%) dan Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang  status mutu airnya  

memenuhi baku mutu. Capain Kinerja Sasaran tersebut pada tahun 2016 adalah 

100.00% atau sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut sama dari capaian 

tahun sebelumnya, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kondisi saat 

ini mecapai 100%, dengan catatan bahwa target kedua indikator ini perlu di reviu 

kembali karena target akhir RPJMD tahun 2021 telah sama. 

Dengan  melihat  capaian  kinerja  yang  rata-rata  100 %  bukan  berarti 

pelaksanaan  program/kegiatan  yang  dilaksanakan  terbebas  dari  permasalahan, 

masih  banyak  permasalahan  yang  dijumpai,  beberapa  masalah  yang  ditemui 

adalah   tingkat   kepedulian   pengusaha/pelaku   kegiatan   terhadap   kelestarian 

lingkungan  hidup  masih  kurang  (belum  optimal)  dan  peran  serta  masyarakat 

dalam  mengelola  lingkungan  masih  kurang.  

Strategi  pemecahan  masalah  yang dihadapi   adalah   dengan   adanya   

pembinaan   yang   lebih   intensif/rutin   bagi pengusaha   maupun   perorangan   

yang   tidak   mengolah   air   limbahnya   atau pengelolaan  sampah  yang  masih  

kurang  dan  adanya  pembinaan  dan  sosialisasi pada masyarakat untuk lebih 

memperhatikan lingkungannya 
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Sasaran : 

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Obyek Dan Daya Tarik Wisata Yang 

Didukung   Sarana Dan Prasarana Pariwisata  Yang Aman Dan Nyaman Dalam 

Rangka Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis  Meningkatkan 

kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung   sarana dan 

prasarana pariwisata  yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan 

kunjungan wisatawan dengan indikator Kunjungan wisata menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 pencapaian kinerja sasaran tersebut  sebesar 108.41%. 

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut 

dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat dalam Tabel 3.25 

 

Tabel 3.32 

Capaian Kinerja Sasaran  Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Obyek Dan Daya 

Tarik Wisata Yang Didukung   Sarana Dan Prasarana Pariwisata  Yang Aman Dan 

Nyaman Dalam Rangka Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Tahun 2016 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 

Tahun 2015 
(%) 

Tahun 2016 

Target 
Tahun 
2021 

(Akhir 
Tahun 

RPJMD) 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2016 Target Realisasi % 

1 
Kunjungan 
wisatawan 

Orang 207.056 250.000 271.034 108.41 999,423 27.12 

 

Capaian kinerja sasaran 

berkembangnya Kota Tomohon sebagai 

tujuan wisata pada tahun 2016 dengan 

indikator Jumlah Kunjungan Wisata 

sebesar 108,41%. Kinerja tersebut dicapai 

dengan realisasi jumlah kunjungan 

wisatawan sebanyak  271.034 orang, 

melebihi target yang diperjanjikan 

sebanyak 250.000 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 93.978 orang dari capaian 

tahun 2015 . Capaian kinerja ini baru mencapai 27.12% dari  target RPJMD Tahun 

2021 yaitu 999,423 orang.  Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya 

dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara 
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melalui koordinasi dan kerjasama dengan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon 

serta dinas/instansi terkait termasuk juga 

unsur akademisi dan asosiasi kepariwisataan 

Kota Tomohon. 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

 Penyebab keberhasilan serta Peningkatan Kinerja pada indikator kinerja ini 

tidak lepas dari keseriusan Pemerintah Kota Tomohon dalam hal Anggaran   

yang   dialokasikan   bagi kegiatan 

Pariwisata, terutama untuk melaksanakan 

Kegiatan Penyelenggaraan Tomohon 

International Flower Festival maupun  

mengikuti  Penyelenggaraan  Festival  di  

luar  daerah sebagai ajang melakukan 

Promosi potensi daerah maupun Objek 

Wisata. 

 Sumber  daya  manusia  sebagai  input  kegiatan secara  kuantitatif sudah 

cukup memadai 

 Sarana    dan    prasarana    penunjang    pelayanan    cukup    mendukung 

meskipun dipandang perlu ada peningkatan 

 Kerja  sama  dan  koordinasi  antar  faktor  terkait  terjalin  relatif  cukup bagus 

di semua lini. 

 Tersedianya   website baik milik pemerintah maupun swasta  untuk   bisa   

mengakses   dan   menyebarluaskan potensi dan berkembangan pariwisata 

Kota Tomohon. 

 Adanya event Tomohon Internasional Flower Festival yang dilaksanakan rutin 

tiap Tahun. 
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Hambatan dan masalah 

 SDM yang ada belum berjalan secara optimal 

 Pemahaman   terhadap   peran   serta   dunia   kepariwisataan   dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat masih rendah; 

 Kemampuan  bahasa  dan  pengetahuan  tentang  obyek  wisata  dan  daya 

tarik wisata bagi pramuwisata 

 Belum  secara  berkala pengelola obyek  wisata  dan  rekreasi  hiburan umum   

(RHU)   dan   maupun   Hotel   /   rumah   makan   melaporkan kunjungan 

wisata 

 Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan 

 

Strategi untuk pemecahan masalah 

 Menambah sarana dan prasarana di obyek wisata 

 Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada sebagai obyek wisata 

 Menumbuhkan  kesadaran masyarakat  sekitar  dan  pengelola  obyek wisata 

tentang arti penting sarana dan prasarana serta lingkungan 

 Menyediakan  sistem  informasi  berbasis  teknologi,  e-Government  dalam  

rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja  

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun-tahun kedepan, 

maka penggunaan anggaran yang ada lebih dioptimalkan dengan melibatkan 

stakeholder / pengelola wisata dalam pemasaran dan penguatan destinasi 

wisata yang ada. 

- Analisis  Program/Kegiatan  yang  menunjang  Keberhasilan  ataupun  

kegagalan  pencapian pernyataan kinerja 

Dari  Program dan Kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa 

Program/Kegiatan  yang  ada  sekarang  harus lebih dimaksimalkan lagi baik  

dari  komponen SDM   Aparatur,   serta   pelaksanaan   kegiatan dan efisiensi   

anggaran   kegiatan. Program  yang  dilaksanakan  dalam upaya  mencapai  
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sasaran  ini  adalah  Program Pengembangan  Destinasi  Pariwisata,  Program  

Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata,  dan Program Pengembangan 

Kemitraan. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran sebagaimana 
yang telah ditetapkan maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap 
sasaran  dapat dilihat sebagai berikut : 
 

NO. SASARAN RENCANA ( PAGU ) REALISASI % 

1 
Terjadinya  peningkatan 
Pemerataan, Akses dan 
Pendidikan untuk semua 

154,130,665,441 147,214,139,437 95.51% 

2 
Meningkatnya pelayanan 
kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau 

116,360,749,201 77,715,727,924 66.79% 

3 
Terkendalinya  pertumbuhan 
penduduk dan meningkatnya 
keluarga sejahtera 

4,435,989,623 4,227,689,491 95.30% 

4 

Meningkatkan  kemampuan  
masyarakat  Penyandang 
Masalah  Kesejahteraan  
Sosial  (PMKS) 

NA NA 
 

5 

Meningkatkan sarana dan 
prasarana perpustakaan 
dalam rangka meningkatnya 
gemar danbudaya baca 
masyarakat 

1,815,092,029 1,735,705,725 95.63% 

6 

Mewujudkan  pemuda  yang  
tangguh  dan  berdaya saing  
serta  meningkatnya  prestasi  
olah raga 

3,949,278,579 3,646,138,874 92.32% 

7 
Meningkatnya kemandirian 
Usaha mikro, Kecil, Menengah 
dan Koperasi 

3,288,351,972 3,023,945,673 91.96% 

8 

Meningkatnya daya saing dan 
nilai tambah dengan inovasi 
usaha pertanian 
perkebunan,peternakan,  dan 
perikanan 

144,163,405,658 122,772,650,378 85.16% 

9 
Meningkatkan daya saing 
industri kecil 

313,566,250 313,500,100 99.98% 



 
 
 

 
 

113 
 

NO. SASARAN RENCANA ( PAGU ) REALISASI % 

10 
Meningkatnya kinerja sarana 
dan prasarana  perdagangan 

5,578,717,292 4,899,861,100 87.83% 

11 

Pemantapan ketahanan 
pangan daerah berlandaskan 
kemandirian pangan dengan 
peningkatan produksi pangan 
pokok berbasis pangan local 

3,879,610,782 3,879,611,782 100.00% 

12 
Meningkatnya kualitas iklim 
usaha dan investasi 

4,563,616,439 4,096,767,157 89.77% 

13 
Terwujudnya peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 

24,186,320,463 20,803,887,740 86.02% 

14 
Meningkatkan kesempatan 
kerja bagi masyarakat 

3,424,634,714 3,279,715,861 95.77% 

15 

Meningkatkan  kehandalan 
sarana dan prasarana  
pelayanan publik (jalan dan 
jembatan; air minum, air 
limbah, drainase, lingkungan 
pemukiman; kualitas dan 
kuantitas bangunan gedung 
Pemerintah yang memadai 
dan layak; jaringan irigasi, dan 
pelayanan persampahan 

150,245,024,779 126,075,912,475 83.91% 

16 
Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas  sarana dan 
prasarana perhubungan 

7,431,627,266 7,215,231,017 97.09% 

17 
Meningkatnya  kesadaran 
politik dan hukum 

4,528,903,774 4,051,168,756 89.45% 

18 

Meningkatnya kualitas dan 
akuntabilitas layanan  
Pemerintah serta mewujudkan 
perluasan partisipasi publik 

59,223,925,693 53,714,661,379 90.70% 

19 

Terwujud perlakuan aparatur 
yang mencerminkan nilai-nilai 
Good  Governance  dalam  
memberikan layanan public 

22,288,587,479 20,899,843,838 93.77% 

20 
Terwujudnya peningkatan 
ketertiban dan keamanan 
masyarakat 

16,941,719,797 16,004,418,573 94.47% 
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NO. SASARAN RENCANA ( PAGU ) REALISASI % 

21 

Terwujudnya peningkatan 
pemahaman dan kemampuan 
aparatur dan masyarakat 
menangani resiko korban 
bencana 

15,403,861,464 15,019,767,768 97.51% 

22 
Meningkatnya kualitas 
kerukunan antar umat 
beragama 

4,528,903,774 4,051,018,766 89.45% 

23 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam 
pemberdayaan dan 
pengembangan seni budaya 
local 

1,157,560,225 996,202,850 86.06% 

24 
Terwujudnya  ruang Kota yang 
aman, nyaman, produktif dan 
berkelanjutan 

12,336,314,639 9,381,919,071 76.05% 

25 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas obyek dan daya tarik 
wisata yang didukung   sarana 
dan prasarana pariwisata  
yang aman dan nyaman dalam 
rangka meningkatkan 
kunjungan wisatawan 

7,769,395,150 7,410,326,477 95.38% 

 

 

C.     Capaian Prestasi dan Penghargaan 

 Pemerintah Kota Tomohon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan 

prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai 

berikut : 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan 

pemerintah kota Tomohon Tahun Anggaran 2015 dengan opini WTP (wajar 

tanpa pengecualian); 

2. Penghargaan di bidang pramuka Tanda Penghargaan Lencana Melati oleh 

Wagub Sulut Drs. Steven Kandow ; 

3. Penhargaan Kota Peduli HAM Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM RI 

; 
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4. Penghargaan Walikota Tomohon Telah Menjamin Rakyatnya sehat dan 

Sejahtera Melalui Integritas Jamkesda dalam Program JKN-KIS oleh 

Gubernur SULUT ; 

5. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga oleh Presiden RI Joko 

Widodo di Kupang; 

6. Penghargaan “Penerapan KIA” dari Kementerian Dalam Negeri RI dan 

merupakan satu satunya kota yang menerapkan KIA di Provinsi Sulawesi 

Utara tahun 2016. 

7. Penghargaan “Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan (BP3K) 

Berprestasi Tingkat Nasional dan Juara III Petani Berprestasi Tingkat 

Provinsi 

8. Utusan Putri Tomohon atas nama Louis Merry Tangel meraih gelar sebagai 

Putri Pariwisata Indonesia Tahun 2016 

9. Penghargaan Kota Terbaik Ke-3 Menanam Pohon se-Sulawesi Utara Tahun 

2016 

10. Peringkat I Kategori Perawat, Peringkat II Kategori Dokter Teladan, 

Peringkat III Kategori Tenaga Kesehatan pada peringatan Hari Kesehatan 

Nasional tahun 2016. 

11. Juara Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional di Kabupaten Boyolali, 

Semarang. 

12. Walikota Tomohon mewakili Indonesia pada kegiatan Moscow Expo 2016 

sebagai pembawa materi Tentang Potensi Energi terbarukan Panas Bumi di 

Kota Tomohon. 

13. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016 oleh Kementerian 

Perhubungan Nasional. 

14. Juara I Lomba Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) se-Polda Sulut Tahun 2016 

15. Penghargaan sebagai Kota Terbaik dalam Penyaluran dana Sertivikasi 

16. Medali Emas Singapore International Math Olympiade Challenge (SIMOC) 

17. Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA cabang 

catur 

18. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP cabang 

Karate 

19. Medali Perunggu Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Matematika 
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20. Siswa SMA Kristen Satu Tomohon menjadi Pasukan 8 pengibar bendera 

merah putih di Istana Negara, Jakarta. 

 

 

 

 

 

 


