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A. Latar Belakang  

 
Tujuan umum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 

daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan.          

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi 

pemerintah yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas, sudah 

dimulai sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1999 melalui Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah mulai mendorong setiap instansi 

pemerintah untuk mengubah orientasi kinerja output ke orientasi outcome 

(hasil) atau lebih sering disebut dengan akuntabilitas kinerja (performance 

accountability), dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance). 

Pemerintah Kota Tomohon dalam menegakkan prinsip-prinsip good 

governance, telah berupaya melaksanakan aspek-aspek reformasi birokrasi 

dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

menyangkut aspek manajemen perubahan, penataan perundang-undangan 

sebagai produk hukum daerah, kelembagaan, sistem ketatalaksanaan, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penguatan 

pengawasan internal, dan pelaporan akuntabilitas.  

 Pelaksanaan tugas - tugas untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kota 

Tomohon didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai 

penyelenggara administrasi, penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam 
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rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan. 

Dalam kurun waktu lima tahun sesuai rencana stratejik, maka tahun 2016 

ini merupakan tahun pertama dalam penyampaian Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, sebagai kelanjutan pelaksanaan pengukuran dan evaluasi 

terhadap kinerja Pemerintah Kota Tomohon. 

 
B.  Kelembagaan 

Menyadari betapa pentingnya pengelolaan pemerintahan,  pembangunan 

dan kemasyarakatan di Kota Tomohon yang beragam tersebut maka Kepala 

Daerah dalam hal ini Walikota memegang amanat yang sangat penting dalam 

pengaturan dan pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Dalam 

menjabarkan tugas dan fungsinya Walikota Tomohon selaku Kepala Daerah 

mempunyai tugas sebagaimana Paragraf kedua pasal 25 dan pasal 27, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

1. Tugas Dan Fungsi Walikota 

a.  Tugas : 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD. 

2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah. 

3) Menetapkan peraturan daerah  yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama DPRD. 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. 

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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b.  Fungsi : 

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, maka Walikota 

Tomohon selaku Kepala Daerah memiliki fungsi antara lain : 

1. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

2. Memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kota Tomohon. 

3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kota Tomohon. 

 

2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah 

a. Tugas 

Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan  dan mengkoordinasikan 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

 

b. Fungsi  

a) penyusunan kebijakan pemerintah daerah; 

b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 

daerah; 

c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 

d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

3. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

a. Tugas 

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

b. Fungsi  

a) penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD; 

b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 

d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD. 
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4. Tugas Dan Fungsi Dinas-Dinas 

a. Tugas 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. 

 

b. Fungsi 

a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

5. Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah 

a. Tugas 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan  daerah yang bersifat 

spesifik 

 

b. Fungsi 

a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

lingkup tugasnya; 

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 
 

6. Struktur Organisasi 
 

Bentuk dan susunan pemerintah adalah sebagai berikut :  

1. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut walikota dibantu oleh 

Organisasi Perangkat Daerah. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota 

Tomohon berdasarkan PP. No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  

terdiri dari : 

 Walikota dan Wakil Walikota 

 1 Sekretaris Daerah 

 3 Asisten 

 5 Staff Ahli 

 1 Sekretariat Dewan 

 15  Dinas 

 15 Lembaga Teknis  

 5 Kecamatan 

 44 Kelurahan 

 2 Perusahaan daerah 

       

 Dalam implementasi otonomi daerah, salah satu aspek yang cukup strategis 

adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah 

berdasarkan pasal 120 dan 128 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan 

menyebutkan perangkat daerah Kabupaten Kota adalah sebagai pembantu kepala 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari : 

No. Perangkat Daerah 2016 Keterangan 

1. Sekretariat Daerah Kota 1  

2. Sekretariat DPRD 1  

3. Dinas-dinas Daerah 15  

4. Lembaga-lembaga Teknis 14  

5. Kecamatan 5  

8. Perusahaan Daerah 2  

 

 Adapun perangkat daerah tersebut adalah  

1. Dinas-dinas Daerah terdiri dari :  

1) Dinas Pendidikan Daerah 

2) Dinas Kesehatan dan  Sosial. 

3) Dinas Tenaga Kerja. 

4) Dinas Perhubungan  Komunikasi dan Informatika. 
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5) Dinas Kependudukan dan Capil. 

6) Dinas Kebudayaan dan pariwisata 

7) Dinas Pekerjaan Umum. 

8) Dinas Tata Ruang Pertamanan dan persampahan 

9) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

11) Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan. 

12) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

14) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik 

Daerah 

15) Dinas Pemuda dan Olahraga 

 

2. Lembaga-lembaga teknis daerah terdiri dari :  

1) Inspektorat; 

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan ; 

5) Badan Lingkungan Hidup; 

6) Badan Penanaman Modal; 

7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan; 

8) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 

9) Badan Kepegawaian Daerah; 

10) Badan Ketahanan Pangan; 

11) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

12) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; 

13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

14) Badan Narkotika Daerah. 

 

3.  Perusahaan Daerah, terdiri dari :  

1)  PD. Pasar Tomohon; 

2) PDAM Tomohon. 
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7. Sumberdaya Aparat Pemerintah Kota Tomohon 

Sumberdaya aparatur pemerintah kota tomohon untuk Tahun 2016 

sebagaimana berikut ini: 

1.  Jumlah pegawai   :  3.276   orang terdiri atas ; 

2. Keadaan menurut kepangkatan : 

Gol IV :      723  orang  

Gol III :   2.054 orang  

Gol II :      486  orang 

Gol I :        13  orang   

 

Keadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon  

GOLONGAN 
RUANG 

D C B A JUMLAH % 

1. IV 1 33 318 371  723 22,07 

2. III 519 537 614 384 2.054 62,70 

3. II 83 108 126 169  486 14,84 

4. I 1   9    1     2 13 0,40 

J U M L A H 3.276 100 

 Sumber data : BKD KOTA TOMOHON 

 

C.  Analisis Perkembangan Stratejik. 

 Sebagai suatu organisasi yang dinamis, Pemerintah Kota Tomohon 

dituntut untuk mampu mengikuti perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat 

serta perubahan lingkungan, maupun kebijakan strategik dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mampu menjadi suatu 

kebutuhan ketika organisasi sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan 

lingkungannya. Pemerintah Kota Tomohon sebagai organisasi publik harus 

mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi Pemerintah Kota Tomohon 

diperhadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain: 

1. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan 

tata kelola pemerintahan yang baik 
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2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mempengaruhi 

bidang sosial budaya, kehidupan beragama 

3. Pertumbuhan penduduk yang signifikan, peluang tenaga kerja dari luar 

yang terbuka, 

4. Tantangan dalam bidang ekonomi yaitu terbukanya peluang 

perdagangan bebas, masuknya barang impor  pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, perikanan dan bahan industry, serta rendahnya 

kualitas pariwisata serta perdagangan. 

5. Aspek partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi terwujudnya 

pencapaian pelayanan prima, dimana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya 

kontrol masyarakat dalam ragam pelayanan baik dari segi biaya, waktu, 

maupun persyaratan penyelenggaraan pelayanan, tanggung jawab 

terhadap produk layanan, sehingga praktek pelayanan diluar sistem 

masih sulit dikendalikan.  

6. Masih kurangnya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor 

pendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah.  

Faktor internal  yang mempengaruhi lingkungan Pemerintah Kota 

Tomohon yang sekaligus mempengaruhi perilaku administrasi dalam kerangka 

upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon yang dikaitkan 

dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai  berikut: 

1. Peranan kepemimpinan yang tangguh yang berfokus kepada peningkatan 

kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia Pemerintah Kota 

Tomohon. 

2. Perubahan perilaku dan budaya kerja baru, melalui komunikasi yang 

profesional, hubungan kerja yang sinergis serta pemanfaatan teknologi 

informasi (e-government) yang dimotivasi oleh komitmen yang tinggi 

kepada keberhasilan pelaksanaan tugas. 

3. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan yang harus tetap 

ditingkatkan dan dipertahankan dan telah menempatkan Pemerintah Kota 

Tomohon dalam release BPK mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) di tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015. 
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4. Adanya pemetaan permasalahan kendala dan tantangan yang dihadapi 

serta disain metodologi yang  cermat  dan rencana kerja yang terinci untuk 

melakukan perbaikan dan perubahan. 

5. Penghayatan yang kuat terhadap visi, sebagai yang membangkitkan 

semangat dan menumbuhkan komitmen yang kuat. 

6. Adanya pelatihan teknis dan fungsional, yang berorientasi kepada adanya 

kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama. 

7. Keseimbangan yang harmonis dalam upaya memberikan penghargaan 

kepada perbaikan pemberian kesejahteraan bagi pegawai. 

 

Dari faktor-faktor di atas yang mempengaruhi kondisi Rencana Strategis 

Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis manajemen SWOT yang uraiannya sebagai berikut; 

a. Analisa Lingkungan Internal 

1. Strenghts (S)  

 Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon 

 Cakupan tupoksi yang dapat mengkoordinasikan  tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Dukungan kesejahteraan PNS cukup memadai. 

 Memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung 

koordinasi, sikronisasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Memiliki RPJPD, RPJMD sebagai acuan sasaran prioritas.  

 Memiliki dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur. 

 Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 

 Memiliki dukungan dana yang memadai. 

 Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

 

2. Weaknesses (W) 

 Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum memenuhi 

kebutuhan organisasi serta penyebarannya yang belum merata. 
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 Belum optimalnya kualitas pelayanan administratif dan publik 

 Belum optimalnya penggunaan sistim data base berbasis teknologi 

 Rendahya sinkronisasi antara perencanaan dan kinerja SKPD 

b.  Analisa Lingkungan Eksternal 

3. Opportunities (O) 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga 

dan Pemerintah Daerah  

 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon tahun 

2016-2021 

 Terbukanya Peluang investasi yang luas di Kota Tomohon seiring 

keberhasilan pelaksanaan event Tomohon Internasional Flower 

Festival. 

 Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan 

stakeholder (pemangku kepentingan) 

 Adanya stabilitas keamanan yang dapat menjamin stabilitas 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah  

 Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon  yang Religius, 

Berdaya Saing, Demokratis, Sejahtera, Berbudaya dan Berwawasan 

Lingkungan, Menuju Kota Wisata Dunia”. 
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4. Threaths (T) 

 Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang 

professional 

 Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 Tuntutan reformasi birokrasi dan good governance   

 Kecenderungan egosektoral  SKPD dibawah kementerian pembina 

teknis 

 Eforia reformasi yang berlebihan serta interpretasi yang sempit dalam 

menyikapi otonomi daerah 

 

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi dalam pencapaian indikator 

kinerja yang dijabarkan dalam Program sebagai berikut: 

1 Peningkatan fasilitasi hubungan antar pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota 

2 Penataan Administrasi kependudukan 

3 Penyelesaian batas wilayah antar kab/kota 

4 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah 

5 Peningkatan fungsi Informasi Penyelenggaran Pemerintahan 

6 Penataan peraturan perundang – undangan 

7 Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur 

8 Penataan Peraturan Perundang-undangan di bidang kelembagaan 

9 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

10 Peningkatan kemitraan perekonomian daerah 

11 Koordinasi Pengembangan sumber Daya Pertanian  

12 Koordinasi pengembangan sumber daya peternakan 

13 Koordinasi pengembangan sumber daya perkebunan 

14 Koordinasi pengembangan sumber daya perikanan  

15 Koordinasi pengembangan sumber daya mineral 

16 Koordinasi penggunaan energy 

17 Koordinasi pengembangan lingkungan hidup 

18 Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah dan Lembaga keagamaan 
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19 Pengembangan pariwisata dan kebudayaan  

20 Pengentasan Kemiskinan 

21 Perluasan iklim investasi 

22 Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan 

23 Pengembangan infrastruktur dasar, dan lain-lain 

 


