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BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 
KATA PENGANTAR  

 

 

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. 

 

Pemerintah dan Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

  Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut diatas, setiap 

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri 

Dalam Negeri. 

Secara substansi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ini 

merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi system 

akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2016. 

 Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini sebagai wujud 

komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparant 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai 

wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap 

ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29  

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
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dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi 

hasil (Government By Result Oriented). Kami berharap Laporan Kinerja Tahunan ini 

dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter 

pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014, dan sebagai bahan 

evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan 

datang. 

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah bekerja sama dalam penyusunan  Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2014. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak 

mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara 

keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ini 

secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi. 

 

 
 

Tebing Tinggi,         Maret 2015 

 

WALIKOTA TEBING TINGGI 

 

 

Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN,MM 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1. GAMBARAN UMUM  

1.1. Kondisi Geografis Daerah 

Kota Tebing Tinggi terletak diantara 30 19’00’’ - 30 21’00 Lintang Utara dan 

980 11’ – 980 21’ Bujur Timur dengan batas – batas Sebelah Utara dengan PTPN III 

Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelah Selatan dengan PTPN IV Kebun 

Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang 

Bedagai. Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN IIII Kebun 

Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serang Bedagai. Sebelah Barat 

dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu, Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian rata-rata 18 – 34 meter 

di atas permukaan laut (dpl), maka temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu 

berkisar  250 – 320 C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Tebing Tinggi 

mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Kota Tebing Tinggi terletak pada Jalur Lintas Utama Sumatera, yaitu jalur 

yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui 

Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi - Pematang Siantar – Parapat – Balige 

– Siborong-borong. Kota Tebing Tinggi berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan 

(Ibukota Propinsi Sumatera Utara) serta merupakan daerah yang sangat strategis 

dalam hal perdagangan dan berpotensi sebagai Kota Jasa. Mengingat letaknya yang 

sangat strategis pada jalur lintas Sumatera. Hal ini berdampak positif bagi 

perekonomian di Tebing Tinggi khususnya sektor UMKM.  

Tumbuhnya Industri di sekitar kawasan Kota Tebing Tinggi, seperti Sei 

Rampah, Kampung Pon, Bandar Khalifah (Kab. Serdang Bedagai) dan Kuala Tanjung 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

7 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

(Kab. Batu Bara) akan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, yaitu dari sekolah 

kejuruan dan Diploma. Untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut, maka usaha 

pendidikan kejuruan dan diploma perlu dikembangkan di Kota Tebing Tinggi 

sekaligus bertujuan untuk memenuhi lapangan kerja pada wilayah hinterland- nya 

sebagai kawasan perkebunan.  

Sungai Padang merupakan sungai utama yang melintasi Kota Tebing Tinggi 

sepanjang ± 2.150 m dengan lebar ± 65 m. Sungai besar lainnya adalah Sungai 

Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau. Sedangkan sungai-sungai kecil yang 

berada di wilayah Kota yaitu Sungai Sigiling, Sungai Sibangauan. Sungai-sungai 

tersebut mempunyai pola aliran ke arah utara dan timur laut.  

Tabel 1.1. 
Luas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi 

 

Kecamatan 

 

Kelurahan 

Luas 

(Km²) 

Rasio 

terhadap 

Luas 

Kecamatan 

Rasio 

terhadap 

Luas Kota 

Tebing Tinggi 

1. Padang 
Hilir 

 
11,441 100,00 29,75 

 1. Tebing Tinggi 3,5738 31,24 9,29 

 2. Damar sari 0,9762 8,53 2,54 

 3. Tambangan 1,3734 12,00 3,57 

 4. Tambangan 
Hulu 

2,3916 20,90 6,22 

 5. Satria 0,5890 5,15 1,53 

 6. Bagelen 1,9123 16,72 4,97 

 7. Deblot Sundoro 0,6247 5,46 1,63 

2. Padang 
Hulu 

 8,511 100,00 22,16 

 1. Pabatu 1,1633 13,67 3,03 

 2. Padang Merbau 1,4967 17,59 3,89 

 3. Bandar Sono 1,3970 16,41 3,64 

 4. Persiakan 0,9020 10,60 2,35 

 5. Tualang 1,1320 13,30 2,95 

 6. Lubuk Baru 1,4011 16,46 3,65 

 7. Lubuk Raya 1,0189 11,97 2,65 
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3. Rambutan  5,935 100,00 15,45 

 1. Tanjung 
Marulak 

0,4819 8,12 1,25 

 2. TanjungMarulak 
Hilir 

0,6531 11,00 1,69 

 3. Rantau Laban 0,1163 1,96 0,30 

 4. Mekar Sentosa 0,8817 14,85 2,29 

 5. Lalang 0,8970 15,12 2,33 

 6. Sri Padang 0,6130 10,33 1,59 

 7. Karya Jaya 2,2920 38,62 5,96 
 

4.  Bajenis  9,078 100,00 23,62 

 1. Bulian  1,5010 16,54 3,90 

 2. Bandar Sakti  0,7810 8,61 2,03 

 3. Pinang 
Mancung 

1,2683 13,97 3,30 

 4. Teluk Karang 0,3617 3,98 0.94 

 5. Pelita  1,2960 14,28 3,37 

 6. Berohol 2,4660 27,16 6,42 

 7. Durian 1,4040 15,46 3,65 
5. Tebing 

Tinggi Kota 
 3,473 100,00 9,04 

 1. Pasar Gambir 0,3340 9,62 0,87 

 2. Badak Bejuang 0,4330 12,47 1,13 

 3. Pasar Baru 0,2820 8,12 0,73 

 4. Bandar Utama  0,9800 28,22 2,55 

 5. Rambung 0,7220 20,78 1,88 

 6. Tebing Tinggi 
Lama 

0,4800 13,82 1,25 

 7. Mandailing 0,2420 6,97 0,63 

Kota Tebing Tinggi 38,438  100,00 

 (Sumber  : Buku  Tebing Tinggi Dalam Angka  2014 BPS Kota Tebing Tinggi.) 

    

  Kota Tebing Tinggi memiliki wilayah dengan luas 3.843,80 hektar atau 38,438 

km2 dan berdasarkan data penggunaan lahan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013 

sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi digunakan untuk lahan permukiman 

(39,38 persen), sarana social ekonomi dan budaya (sarana sosekbud) (6,29 persen), 

lahan Perhubungan  (Jalan Umum Dan Kereta Api ) (0,22 persen), lahan Pertanian ( 
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sawah, tegalan/Kebun) (47,96 persen), lahan industri (0,99 persen), semak belukar 

(2,54 persen) dan  lain-lain (termasuk rawa-rawa) (2,62 persen). 

Tabel 1.2. 
Luas Kota Tebing Tinggi menurut Penggunaannya Tahun 2013 

 
No. 

 
Jenis Penggunaan 

Luas Lahan 

Ha % 

1. Permukiman 1.513,72 39,38 

2. Sarana Sosekbud 241,78 6,29 

3. Perhubungan  (Jalan Umum  
Dan Kereta Api ) 

 
8,3 

 
0,22 

4. Pertanian ( sawah, tegalan/ 
Kebun) 

 
1.843,881 

 
47,96 

5. Industri 37,98 0,99 

6. Semak Belukar 97,5 2,54 

7. Lain-lain (termasuk rawa-
rawa) 

100,71 2,62 

J u m l a h 3.843,80 100,00 
 

Keberadaan penduduk dalam suatu daerah merupakan asset 

pembangunan jika dapat diberdayakan dengan baik dan optimal.  Namun di satu 

sisi penduduk juga dapat menjadi beban bagi daerah terutama dikaitkan dengan 

masalah social seperti penyediaan lapangan pekerjaan , pengangguran, kemiskinan 

dan masalah social lainnya.  Berdasarkan data statistik yang ada di Kota Tebing 

Tinggi jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013. Semakin 

bertambahnya jumlah penduduk, otomatis menyebabkan tingkat kepadatan 

penduduk juga semakin meningkat. Dengan luas wilayah hanya 38,438 km2, tingkat 

kepadatan penduduk pada tahun 2013 sebesar 3,88 jiwa/km2 . 

Meningkatnya jumlah penduduk, juga diikuti dengan meningkatnya 

jumlah Kepala Keluarga.   Pada Tahun 2013 jumlah Kepala Keluarga sebanyak  

36.195 KK dengan  rata-rata anggota Rumah Tangga sebesar 4,12 persen. 
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Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota 
Tebing Tinggi 

 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Jumlah Rumah 
Tangga 

Rata-rata Anggota 
Rumah Tangga 

2013 149.065 36.195 4,12 
  (Sumber  : Buku Tebing Tinggi Dalam Angka  2014 BPS Kota Tebing Tinggi.) 

 

Jika berdasarkan lokasi kecamatan, jumlah penduduk yang bertempat 

tinggal di Kecamatan Bajenis merupakan kecamatan yang paling banyak ditempati 

penduduk (22,8 persen), disusul Kecamatan Rambutan (21,72 persen), Kecamatan 

Padang Hilir (20,70 persen), Kecamatan Padang Hulu (18,44 persen), dan Kecamatan 

Tebing Tinggi Kota (16,33 persen). Meskipun  jumlah penduduk yang bertempat 

tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang paling sedikit, namun kepadatan 

penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi Kota (7,01 jiwa/km2) merupakan yang 

paling tinggi dibandingkan  4 kecamatan lainnya.  

 
 

Tabel 1.4 
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan  

Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 
 

 
No. 

 
Kecamatan 

Luas Wilayah Penduduk (jiwa) Kepadatan 
Penduduk 
(jiwa/ km2) 

km2 % Jumlah % 

1. Padang Hulu 8,511 22,14 27.490 18,44 3,23 

2. Tebing Tinggi Kota 3,473 9,04 24.532 16,33 7,01 

3. Rambutan 5,935 15,44 32.370 21,72 5,45 

4. Bajenis 9,078 23,62 34.004 22,81 3,75 

5. Padang Hilir 11,441 29,76 30.849 20,70 2,70 
Tebing Tinggi 38,438 100,00 149.065 `100,00 3,84 

(Sumber: Buku Tebing Tinggi Dalam Angka  2014 BPS Kota Tebing Tinggi.) 

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih besar jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada Tahun 2013 jumlah 
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penduduk perempuan sebanyak 75.385 jiwa (50,57%) sedangkan jumlah penduduk 

laki-laki sebanyak 73.680 jiwa (49,43%), atau Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 

penduduk Kota Tebing Tinggi sebesar 97,73 persen, yang berarti hanya ada 98 orang 

laki- laki dari setiap 100 orang Perempuan. Pada Tahun 2014 proporsi jumlah 

penduduk perempuan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 93.470 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 93.554 jiwa. 

 

1.2. Pertumbuhan Ekonomi   

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan 

yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

rangkuman laju pertumbuhan dari semua sektor ekonomi yang menggambarkan 

tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara riil disajikan 

melalui PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Pertumbuhan 

ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian dan sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan perekonomian. 

 

 

 

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013 yang dilihat 

dari besaran PDRB atas dasar harga konstan sebesar 6,91 persen. Pertumbuhan 
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ekonomi pada tahun 2013 ini mengalami percepatan jika dibandingkan dengan 

tahun 2011 yang nilainya sebesar 6,67 persen dan tahun 2012 yang nilainya sebesar  

6,75 persen.  Percepatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh percepatan 

pertumbuhan dari beberapa sektor ekonomi diantaranya sektor pengangkutan dan 

komunikasi;  keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; 

pertanian dan jasa - jasa. 

Pada tahun 2013, lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dibandingkan dengan 

lapangan usaha lainnya, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,15 persen. Kondisi 

ini disumbang oleh subsektor perdagangan besar dan eceran serta restoran. Sub 

sektor perdagangan meningkat melalui sektor pertanian dan penggalian. 

Peningkatan pada sektor pertanian paling banyak disumbang oleh sub sektor 

perkebunan. Saat ini perkebunan rakyat makin menggeliat walau perlahan. Produksi 

perkebunan terus meningkat.  Namun tidak demikian di sektor penggalian. Pada 

tahun 2013 ini, sektor pengalian mengalami sedikit penurunan bila dibanding tahun 

2012.  

Kebutuhan akan produk penggalian ini berjalan seiring dengan 

kebutuhan pada sektor bangunan, dimana saat ini banyak masyarakat yang 

berinvestasi pada sektor ini. Sedangkan pada sub sektor hotel, kenaikan disumbang 

oleh tingkat penghunian kamar hotel. Lapangan usaha lain yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah sektor Pengangkutan dan 

komunikasi  (7,45 persen), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,23 

persen);bangunan (6,94), Listrik, Gas dan Air Bersih (6,80 persen) serta sektor Jasa – 

jasa (6,58 persen).  Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhan ekonominya 

kurang dari lima persen, yaitu Petambangan dan Penggalian (4,98 persen),  industri 

pengolahan (4,58 persen) dan pertanian (3,71 persen). 
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Tabel  3.28 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2013 
 (Persen) 

Lapangan Usaha 2011 2012*) 2013**) 

(1) (4) (5) (6) 

1. Pertanian 3,05 3,61 3,71 

2. Pertambangan dan  
Penggalian 

4,93 5,07 4,98 

3. Industri Pengolahan 6,02 4,45 4,58 

4. Listrik, Gas dan Air 
Bersih 

5,71 6,31 6,80 

5. Bangunan 6,74 6,87 6,94 

6. Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

7,48 7,73 8,15 

7. Pengangkutan dan 
Komunikasi 

7,36 7,58 7,45 

8. Keuangan, Persewaan 
& Jasa Perusahaan 

6,23 6,99 7,23 

9. Jasa-Jasa 6,07 6,50 6,58 

   PDRB 6,67 6,75 6,91 

Catatan : *) Angka Sementara   **) Angka Sangat Sementara 
Sumber :    Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi 

 

 

1.3. Indeks Pembangunan Manusia  

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu wilayah 

dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) atau Human Development Index (HDI) 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi komponen 

pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga.  Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi  terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 76,86 

persen, tahun 2012 sebesar 77,34 persen dan tahun 2013 sebesar 77,96 persen.   
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1.5. Struktur Organisasi 

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan  

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat haruslah tetap terjaga. 

Struktur organisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang 

ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 

Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi. Struktur 

Organiasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi terdiri dari :  

1. Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi  

2. Sekretaris Daerah Kota 

3. Dua asisten terdiri dari : 

    a. Asisten Pemerintahan membidangi : 

- Bagian Administrasi Pemerintahan 

76,86

77,34

77,96

76,20

76,40

76,60

76,80

77,00

77,20

77,40

77,60

77,80
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Indeks Pembangunan Manusia
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2012 2013



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

15 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

- Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 

- Bagian Hukum dan Organisasi 

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat  

b. Asisten Umum membidangi : 

- Bagian Administrasi Umum 

- Bagian Administrasi Barang Daerah 

- Bagian Administrasi Keuangan 

- Bagian Administrasi Humasy, Pimpinan dan Protokol.  

4. Tiga Staf Ahli terdiri dari : 

- Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik, 

- Staf Ahli bidang Perekonomian dan Pembangunan  

- Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia.  

5. Dua belas Lembaga teknis terdiri dari : 

1. Bappeda 

2. Inspektorat 

3. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan 

5. Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

6. RSUD Dr. Kumpulan Pane 

7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB 

8. Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan perizinan Terpadu 

9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

10. Kantor satuan Polisi Pamong Praja 

11. Kantor Ketahanan Pangan 

12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) 

13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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6. Sebelas Dinas – Dinas terdiri dari : 

1. Dinas Pendidikan 

2. Dinas  Kesehatan 

3. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 

4. Dinas Pendapatan 

5. Dinas Perhubungan 

6. Dinas kebersihan dan Pertamanan 

7. Dinas Pekerjaan Umum 

8. Dinas Pertanian 

9. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,  

7. Sembilan Puskesmas terdiri dari : 

- Puskesmas Pabatu 

- Puskesmas Pinang Mancung 

- Puskesmas Teluk Karang 

- Puskesmas Rambung 

- Puskesmas Satria 

- Puskesmas Pasar Gambir 

- Puskesmas Sri Padang 

- Puskesmas Rantau Laban 

- Puskesmas Tanjung Marulak.  

8. BUMD terdiri dari PDAM Tirta Bulian  

9. Lima Kecamatan terdiri dari : 

- Kecamatan Padang Hilir 

- Kecamatan Padang Hulu 

- Kecamatan Rambutan 

- Kecamatan Bajenis 
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- Kecamatan Tebing Tinggi Kota.  

10. Sekretariat DPRD.  

 

2. ASPEK STRATEGIS  

Analisis strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan 

strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat 

mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan  kota 

dalam lima tahun mendatang (2012-2016) yang harus diantisipasi, seperti migrasi, 

tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata 

pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi 

yang maju dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan 

persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat 

mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju di Sumatera 

Utara.  

Lingkungan strategis ini  akan memberi peluang bagi masa depan  Kota Tebing Tinggi, 

yaitu: 

- Batas Wilayah  Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh perkebunan (misalnya : PTPN 

III, PTPN IV maupun Socfindo) merupakan peluang penyerapan tenaga kerja 

dengan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan standar 

kualifikasi kebutuhan pekerjaan untuk sektor perkebunan. Dan diharapkan 

nantinya, Pemerintah Kota Tebing merumuskan strategi pendidikan vocational 

(kejuruan) yang sesuai dengan kebutuhan industri perkebunan. 

- Pembangunan Bandara Kuala Namu yang merupakan bandara internasional dan 

domestik yang masuk dan keluar Sumatera Utara serta ketersediaan jalan akses 

tol bandara Tebing Tinggi – Tanjung Morawa – Kuala Namu akan berdampak 

pada pembangunan dan pengembangan Kota Tebing Tinggi, khususnya 

permukiman, jajanan (kuliner), dan usaha kecil berbasis rumah tangga. 
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Kemudian rencana pembangunan Pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan 

kawasan industri Sei Mangke akan memberikan peluang dalam pembangunan 

kota dan perekonomian daerah di Tebing Tinggi. 

- Adanya rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penerimaan 

seluruh pajak bumi dan bangunan (PBB) ke pemerintah daerah. 

 

3. Permasalahan Utama (Issued Strategis) 

a. Belum seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan 

pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya 

pengangguran yang tinggi 

b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah untuk menyerap tenaga kerja 

sehingga upaya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak efektif. 

c. Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat 

permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 

d. Belum optimalnya koordinasi penanganan banjir antarinstansi dan pemerintahan 

serta terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan banjir. 

e. Masih   kurangnya   kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian 

lingkungan yang menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan 

menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan. 

f. Belum optimalnya penanganan transportasi dan lalu lintas sehingga menyebabkan 

bercampurnya lalu lintas menerus, regional, dan lokal yang kemudian berdampak 

pada kesemrawutan lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota 

Tebing Tinggi. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

1.  PERENCANAAN 

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar 

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap 

berada dalan tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi Instansi 

Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang 

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

tahun 2014 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Tebing Tinggi tahun 2011-2016 dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 

tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) 2011-2016 di wilayah 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi.  Sehingga Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan tahun ke-

tiga didalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016. 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka 

panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

pemerintahan dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, untuk itu 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016.  

Selanjutnya RPJMD yang memuat rencana dan program kerja tersebut 

dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam rencana kerja tahunan yang 

disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Komponen rencana 

kerja strategis yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 

2011-2016 adalah sebagai berikut:  
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A. VISI DAN MISI 

a.1   VISI 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing 2011-

2016 menetapkan  visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai berikut : 

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI 

YANG BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, 

BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN “ 

 Visi Kota Tebing Tinggi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi 

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat kota tebing tinggi yang terdiri dari 

Aparatur Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Organisasi Politik, 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, 

lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita 

KotaTebing Tinggi. 

 

a.2   MISI 

Untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Tebing Tinggi, maka visi tersebut 

di jabarkan kedalam misi sebagai berikut : 

MISI 1  ”Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya 

aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa” ; 

misi  ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam Pemenuhan 

kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, beradab serta berdata saing untuk mencapai masyarakat 

yang lebih makmur dan sejahtera, antara lain ditunjukkan  oleh meningkatnya 

kualitas sumber daya manusia dan kesadaran perikehidupan majemuk. 

Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang 

berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh 

baik dalam sikap mental dan spiritual, serta memiliki daya pikir dan daya 

cipta yang baik. 

 

MISI  2 ”Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, 

merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan” ; misi  ini 

merupakan upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan 

derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan  kualitas penduduk; 

meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas 
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kelembagaan masyarakat; meningkatkan perilaku masyarakat yang 

kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan kerjasama regional, 

internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling 

menguntungkan serta masyarakat yang bermoral, beretika, dan 

berbudaya yang dicirikan dengan perilaku masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan manusia sebagai 

insane yang menekankan pada pendidikan yang tinggi. Adapun 

pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai 

pelaku pembangunan yang menekankan pada manusia yang memiliki 

etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan 

professional dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknlogi serta 

berwawasan lingkungan, kebangsaan dan memiliki kemampuan 

manajemen. 

 

MISI  3 ” Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas 

hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan 

berkualitas”; misi  ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi dalam Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja 

system kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 

daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan 

kesehatan dicapai melalui pendekatan enam sub-sistem kesehatan 

nasional (SKN0, yaitu sub-sitem: (1 ) upaya kesehatan; (2 ) 

pembiayaan kesehatan; (3) sumber daya manusia kesehatan; (4) 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan 

informasi kesehatan; (6) pemberdayaan masyarakat. Kinerja upaya 

kesehatan terus menunjukkan perbaikan, dapat diamati dari berbagai 

indikator upaya kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, 

perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit. 

 

MISI 4 ” Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa 

yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan 

berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan” ; misi  ini 

merupakan upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui 
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akumulasi modal, alokasi sumber daya serta distribusi hasil-hasil 

pembangunan kota secara lebih merata;  mendorong pertumbuhan 

dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri 

yang kuat dan kokoh; meningkatnya produk-produk unggulan yang 

kompetitif meliputi sektor industri, pertanian dan jasa; meningkatnya 

investasi sektor swasta, meningkatkan efisiensi perekonomian kota; 

berkembangnya UKM dengan tingkat pengelolaan yang makin efisien 

sehingga menjadi basis ekonomi daerah, meningkatkan ketahanan 

ekonomi lokal dan regional; mendorong pengembangan ekonomi 

regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional maupun 

nasional. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat 

pusat pelayanan dan beberapa subpusat pelayanan yang menarik 

masyarakat kota untuk datang berbelanja dan memanfaatkan fasilitas 

yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh 

pemerataan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Serta 

Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam 

menunjang  penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta 

meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 

Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan membuat pusat 

pelayanan dan beberapa sub pusat pelayanan yang menarik 

masyarakat kota untuk datang berbelanja dan memanfaatkan fasilitas 

yang ada di Kota Tebing Tinggi. Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi daerah secara berkesinambungan yang diikuti oleh 

pemerataan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 

 

MISI  5 ” Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan 

prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada 

penanggulangan banjir” ; misi  ini merupakan upaya Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi dalam pemenuhan kondisi tata ruang yang 

seimbang dan harmonis serta berwawasan lingkungan, dengan 

memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata 

ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan; 
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membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang 

maju; membangun dan mengembangkan perumahan dan 

permukiman yang sehat dan terjangkau; tertatanya transportasi dan 

lalu lintas perkotaan; meningkatkan kemitraan dan partisipasi 

masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur kota; 

terbangunnya infrastruktur kota yang akomodatif yang meliputi jalan, 

jembatan, drainase, dan persampahan yang disertai dengan 

tersedianya fasilitas dan utilitas umum yang modern dan representatif 

serta meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam 

pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi. Kemudian, 

pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dengan 

pendanaan dari berbagai sumber akan ditingkatkan berupa 

pembangunan dam, pengerukan sungai, pembangunan dinding 

penahan (talud), pembangunan jalan inspeksi, dsb. 

 

MISI  6 ”Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan 

masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek” ; 

misi  ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk 

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

berkesinambungan selama tahun 2006-2025, menguatnya struktur 

ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing produk-produk 

lokal. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 

diharapkan akan mencapai Rp. 29,95 juta, tingkat pengangguran yang 

rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan kurang dari 3%. 

Pencapaian misi ini mencakup sebagai berikut : 

a. Perbaikan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi dan persebaran 

pertumbuhan masing-masing sektor yang harmonis sehingga 

perekonomian Kota Tebing Tinggi semakin kokoh  terlihat dari 

dominasi sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) 

dan sektor tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kondisi 

ini akan membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota 

yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, 
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keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak 

perekonomian kota 

b. Terwujudnya perekonomian kota yang efisien dan efektif yang 

didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan 

harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi 

kota yang berkualitas dan berkelanjutan. 

c. Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti 

sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta 

jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS). 

d. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier 

warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, 

sehingga menciptakan stabilitas harga. 

e. Peningkatan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah mencakup 

peningkatan kualitas dan kuantitas  fasilitas pengembangan SDM 

yang memadai dan pembinaan dan pemantapan sistem 

pemasaran. 

f. Penataan dan penguatan basis jasa, perdagangan dan insutri 

mencakup pengembangan struktur industri kecil, memengah dan 

besar  yang kuat dan mandiri; pengembangan pola keterkaitan 

usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan dalam kawasan 

industri, peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan 

teknologi industri sesuai kebutuhan, perumusan strategi 

peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan industri 

berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, serta kawasan industri 

berbasis padat modal, penerapan standarisasi produk barang dan 

jasa sesuai kebutuhan regional dan global, dan peningkatan 

kualitas produk dan produktivitas usaha industri. 

MISI  7 ” Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya 

aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan 

daya saing dan kesempatan kerja”; misi  ini merupakan upaya 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengembangkan sumber 

daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan 

berdaya saing. kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kota 

Tebing Tinggi meningkat secara berkesinambungan sehingga 
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pada akhir tahun 2025 penduduk berada pada kelompok IPM 

tinggi (>80). Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas 

dalam jangka panjang antara lain ialah peningkatan kualitas 

pendidikan, peningkatan derajad kesehatan, pemenuhan 

kebutuhan perumahan masyarakat, penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial, pengendalian laju penduduk, pemberdayaan 

perempuan dan pemuda serta perlindungan anak serta 

perwujudan masyarakat yang bermoral dan beretika. Pencapaian 

misi ini meliputi : 

a. Pembangunan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan 

kuantitas fasilitas pendidikan yang sesuai dengan laju permintaan 

jasa pendidikan dengan tetap memperhatikan pencapaian  

keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Penambahan tenaga guru baik 

ditingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan 

sekolah lanjutan atas perlu dipenuhi sesuai kebutuhan 

/perkembangan jumlah murid, ditingkatkan mutunya melalui 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kursus, pelatihan dan 

permagangan hingga sertifikasi guru sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fasilitas sekolah-sekolah 

baik bangunan, peralatan administrasi dan laboratorium perlu 

dilengkapi sehingga mencapai paling tidak pada tingkat 

kebutuhan minimal.  

b. Peningkatan derajad kesehatan masyarakat yang dilakukan 

melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya peningkatan  

sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan 

dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat 

dalam pemeliharaan kesehatan. 

c. Pemenuhan perumahan masyarakat dilakukan melalui 

pembangunan rumah tipe kecil dan permuhan massal yang 

pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, 

perumnas, real estate dan perbankan.  

d. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan peningkatan 

kemandirian anggota masyarakat dalam memenuhi 

kepentingannya khususnya kebutuhan dasar (basic needs)  baik 

secara ekonomi maupun sosial  khususnya 
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e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui 

peningkatan pelayanan keluarga berencana. 

f. Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup 

dan pelindungan terhadap perempuan termasuk hak-hak 

demokratis yang melekat pada perempuan. 

g. Pembangunan pemuda meliputi peningkatan kualitas sumberdaya 

pemuda yang memiliki etos kerja tinggi dan dengan kesadaran 

mutu yang tinggi agar dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja 

produktif daerah dapat diandalkan sebagai salah satu komponen 

andalan daya saing daerah.   

h. Perwujudan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya 

yang dicirikan dengan perilaku masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa . 

 

MISI  8 ” Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial 

kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan 

menjunjung tinggi tertib hukum” ; Kota Tebing Tinggi yang 

akuntabel kondusif, demokratis dan berlandaskan hukum adalah 

harapan semua orang karena merupakan prasyarat bagi terciptanya 

perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi dan politik setiap 

anggota masyakat ditengah kehidupan yang semakin kompleks. 

Perwujudan Kota Tebing Tinggi yang demokratis berlandaskan 

hukum mencakup:  

a. Percepatan terciptanya good governance, transparansi dan 

akuntabilitas  pada pemerintahan kota khususnya yang berkaitan 

langsung dengan pelayanan publik yang transparan, cepat, murah 

dan efektif dengan mengedapankan kepuasan masyarakat melalui 

pemberdayaan kelurahan. 

b. Tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika dan 

kebutuhan daerah 

c. Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan 

peningkatan kemampuan menghargai oleh semua pihak terhadap 

hak-hak melekat pada individu atau kolompok . 
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d. Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam 

melaksanakan peranannya pada semua kegiatan yang bercirikan 

demokratisme seperti pemilu, pilkada, pilkades dan lain-lain.  

e. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur 

pemerintah daerah guna terwujudnya birokrasi yang bersih dan 

berwibawa. 

 

B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

b.1   TUJUAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. Sebagaimana visi dan misi yang lebih ditetapkan, untuk 

keberhasilan tersebut telah ditetapkan tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

sebagai berikut : 

 

MISI TUJUAN 

Menyelenggarakan pembinaan 

mental spiritual masyarakat, 

sumber daya aparatur untuk 

mewujudkan insan yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan sumber daya aparat dan 

masyarakat di Kota Tebing Tinggi 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial 

sumber daya aparatur dan masyarakat 

di Kota Tebing Tinggi.  

Menyelenggarakan pendidikan 

yang lebih berkualitas, secara 

terpadu, merata, terjangkau, dan 

memiliki wawasan kebangsaan; 

1. Mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas, terselenggara secara 

terpadu, merata, terjangkau dan 

dimilikinya wawasan kebangsaan pada 

tenaga kependidikan, pendidik dan 

pelajar mulai dari usia dini hingga 

Perguruan Tinggi; 

2. Meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pendidikan dan meningkatnya 

mutu dan kualitas pendidikan 

masyarakat 
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3. Meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan 

4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

budaya lokal dalam memperkaya 

khazanah budaya bangsa 

5. Mewujudkan kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat 

Menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dan peningkatan 

kualitas hidup untuk mewujudkan 

masyarakat sehat, cerdas dan 

berkualitas; 

 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan 

menjaga kualitas lingkungan agar 

terwujudnya masyarakat sehat, cerdas  

dan berkualitas; 

2. Meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan dan 

meningkatnya kualitas kesehatan 

masyarakat 

Melanjutkan pembangunan Kota 

Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa 

yang memiliki produktivitas, 

inovasi, kreativitas, dengan 

berorientasi pada pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan; 

1. Meningkatkan pembangunan Kota 

Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang 

memiliki sumber daya masyarakat yang 

produktif, memiliki innovasi dan kreatif 

yang berorientasi pada pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan 

2. Meningkatkan daya saing dan kinerja 

ekonomi wilayah 

 

Menyelenggarakan pembangunan 

infrastruktur, sarana dan prasarana 

secara terkoordinasi dengan titik 

berat pada penanggulangan banjir; 

1. Meningkatnya pembangunan 

infrastruktur, sarana dan prasarana 

secara lebih terkoordinasi dan 

mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang 

bebas banjir; 

2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan 

hidup perkotaan 

Melaksanakan Pembinaan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) secara terpadu 

menyeluruh dan mensejahterakan 

Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM), koperasi dan sektor 

industri; 
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masyarakat melalui pemanfaatan 

usaha yangmemiliki prospek; 

 

Menyelenggarakan peningkatan 

kualitas sumber daya aparatur dan 

sumber daya masyarakat untuk 

meningkatkan daya saing dan 

kesempatan kerja; 

Meningkatkan sumber daya aparatur dan 

sumber daya masyarakat yang mampu 

memiliki daya saing untuk memperoleh 

kesempatan kerja 

 

Menyelenggarakan pembangunan, 

pembinaan sosial kemasyarakatan 

secara berkeadilan, taat azas, taat 

prosedure dengan menjunjung 

tinggi tertib hukum; 

1. Meningkatkan penyelenggaraan 

pembangunan, pembinaan sosial 

kemasyarakatan secara taat asas dan taat 

hukum 

2. Meningkatnya tingkat Akuntabilitas 

Tata Kelola Pemerintah dan kesadaran 

hukum bagi masyarakat 

 

b.2  SASARAN. 

 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam jangka waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat di capai dalam 

kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang telah di tetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi 

Kota Tebing Tinggi sebagai berikut : 

 

MISI SASARAN 

Menyelenggarakan pembinaan 

mental spiritual masyarakat, sumber 

daya aparatur untuk mewujudkan 

insan yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

1. Meningkatkan  kualitas mental spriritual 

masyarakat dan sumber daya aparat dan 

terwujudnya masyarakat madani, yang 

bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan akhirnya terwujudnya 

kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, 

beretika dan bermartabat; 

2. Menciptakan kehidupan masyarakat dan 

aparatur yang harmoni dalam 

keberagaman. 
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Menyelenggarakan pendidikan yang 

lebih berkualitas, secara terpadu, 

merata, terjangkau, dan memiliki 

wawasan kebangsaan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat 

terhadap budaya baca dalam rangka 

menciptakan masyarakat yang cerdas, 

sehat dan mandiri. 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan 

budaya yang berwawasan kebangsaan 

melalui wajib 

3. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, 

kesejahteraan dan perlindungan anak; 

4. Menurunnya angka putus sekolah 

5. Meningkatnya angka melanjutkan. 

6. Meningkatnya proporsi pendidik yang 

memenuhi kualifikasi akademik dan 

standar kompetensi; 

7. Meningkatnya Rasio Guru/Murid 

8. Meningkatnya prestasi pelajar dan 

masyarakat di bidang olah raga guna 

menciptakan atlet-atlet yang berprestasi 

baik  di tingkat provinsi maupun nasional 

9. Meningkatnya angka rata-rata lama 

sekolah 

10. Meningkatnya akses masyarakat ke 

pelayanan pendidikan yang bermutu dan 

terjangkau 

11. Meningkatnya lembaga pendidikan 

kejuruan untuk menciptakan tenaga yang 

siap pakai 

12. Menurunnya disparitas partisipasi dan 

kualitas pelayanan pendidikan antar 

wilayah, gender dan sosial ekonomi serta 

antar satuan pendidikan 

13. Meningkatnya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan dan 

perguruan tinggi negeri dan swasta yang 

berprestasi baik dalam maupun luar 
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negeri 

14. Tersedianya bantuan bagi Pendidikan 

15. Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah 

per penduduk usia sekolah 

16. Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan dan kebudayaan 

17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

sekolah bertaraf Internasional melalui 

pengembangan dan pembangunan 

sekolah-sekolah berbasis Teknologi 

Informatika 

18. Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal 

(Local Wisdom) dan budaya bangsa 

melalui pertunjukan seni dan budaya 

bangsa 

19. Peningkatan apresiasi masyarakat dan 

aparatur terhadap seni, budaya dan 

kearifan lokal. 

20. Meningkatkan peran serta pemerintah 

dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya 

21. Meningkatnya pemberian bantuan 

beasiswa bagi siswa yang kurang mampu 

22. Meningkatnya pemberian beasiswa 

kepada tenaga pendidik guna 

meningkatkan kualitas SDM tenaga 

pendidik yang berprestasi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

23. Meningkatnya Prestasi Akademik dan 

non Akademik Siswa dan Guru 
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Menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dan peningkatan kualitas 

hidup untuk mewujudkan 

masyarakat sehat, cerdas dan 

berkualitas; 

1.  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

mulai dari bayi-balita sampai dewasa 

serta terselenggaranya pelayanan 

kesehatan  dan KB yang mudah, murah, 

berkualitas 

2.  Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup 

yang nyaman dan terjaga 

3.  Meningkatnya ketersediaan obat di sarana 

pelayanan kesehatan; 

4.  Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan 

Melanjutkan pembangunan Kota 

Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang 

memiliki produktivitas, inovasi, 

kreativitas, dengan berorientasi pada 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai 

Kota Jasa dengan memanfaatkan potensi 

lokasi yang strategis sebagai titik sentral 

segi tiga emas 

2. Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa 

3. Menjalin kerjasama sharing transportasi 

antar daerah hinterland dengan 

pemerintah Kota Tebing Tinggi 

4. Penegakan Peraturan Daerah 

5. Meningkatnya ketersediaan  pangan 

6. Meningkatnya sistem distribusi pangan 

7. Meningkatnya akses pangan keluarga 

miskin 

8. Meningkatnya mutu dan keamanan 

pangan 

9. Meningkatnya penganekaragaman 

konsumsi pangan 

10. Meningkatnya pengembangan pertanian 

perkotaan 

11. Meningkatnya daya saing produk daerah 

12. Inflasi yang rendah dibawah dua digit 

13. Tingkat Pertumbuhan ekonomi per tahun 

6 persen 

14. Meningkatnya pendapatan daerah rata-
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rata 10 persen per tahun 

15. Meningkatnya pendapatan perkapita 

Menyelenggarakan pembangunan 

infrastruktur, sarana dan prasarana 

secara terkoordinasi dengan titik 

berat pada penanggulangan banjir; 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang 

bebas banjir dan infrastruktur yang 

berkualitas, misalnya akses jalan, sarana 

drainase, pasar dan terminal; 

2. Tersedianya infrastruktur, sarana dan 

prasarana yang berkualitas dan 

terdistribusi secara merata ke seluruh 

wilayah kota 

3. Meningkatnya pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan digunakannya 

standard pengelolaan lingkungan hidup 

dalam pembangunan, aktivitas sosial 

maupun ekonomi; 

4. Tertatanya transportasi dan lalu lintas 
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perkotaan. 

Melaksanakan Pembinaan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

secara terpadu menyeluruh dan 

mensejahterakan masyarakat melalui 

pemanfaatan usaha yang memiliki 

prospek; 

1. Meningkatnya jangkauan pelayanan 

kredit bagi koperasi dan UMKM; 

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

layanan lembaga keuangan mikro (LKM); 

3. Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan perkoperasian bagi anggota 

dan pengelola koperasi, serta calon 

anggota dan kader koperasi semakin 

efektif 

4. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan 

kepada UMKM 

5. Meningkatnya jumlah koordinasi, 

sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan 

evaluasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di bidang keuangan mikro 

dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat 

Guna); 

6. Pengembangan Sarana dan prasarana 

Distribusi Perdagangan; 

7. Menjaga fungsi dan keberadaan serta 

efisiensi pasar tradisional. 

8. Meningkatnya perlindungan konsumen 

dan pengamanan perdagangan 

Menyelenggarakan peningkatan 

kualitas sumber daya aparatur dan 

sumber daya masyarakat untuk 

meningkatkan daya saing dan 

kesempatan kerja; 

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 

dalam melaksanakan tugas secara 

berkualitas 

2. Meningkatnya sumber daya masyarakat 

sehingga mampu bersaing untuk 

mendapatkan kesempatan kerja; 

3. Meningkatnya kualitas hidup dan peran 

serta perempuan dalam pembangunan; 

4. Meningkatkan Implementasi PUG dalam 
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berbagai bidang pembangunan 

5. Meningkatnya peran serta lembaga 

kemasyarakatan dalam pembangunan 

Menyelenggarakan pembangunan, 

pembinaan sosial kemasyarakatan 

secara berkeadilan, taat azas, taat 

prosedure dengan menjunjung tinggi 

tertib hukum; 

1. Terwujudnya pembangunan,   pembinaan 

sosial kemasyarakatan dengan secara 

berkeadilan; 

2. Meningkatnya pemenuhan hak dasar 

terutama bagi masyarakat miskin dan 

termarjinalkan agar pembangunan 

semakin inklusif dan berkeadilan; 

3. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola 

Pemerintahan 

4. Meningkatnya Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); 

5. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat; 

6. Terlaksananya tertib administrasi 

kependudukan dengan tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat dan 

terpadu. 

 

2.  PERJANJIAN KINERJA 

 Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  53 Tahun 2014  

tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   

      Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki 

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik.  Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 

2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel 

adalah sebagai berikut:  

 

 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

36 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 

 
   Sasaran Strategis Indikator Kerja Target 

1 2 3 

Meningkatkan kualitas 

mental spriritual masyarakat 

dan sumber daya aparat dan 

terwujudnya masyarakat 

madani, yang bertaqwa dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan akhirnya 

terwujudnya kota yang aman, 

nyaman, ramah, tertib, 

beretika dan bermartabat; 

1 Meningkatnya  jumlah  

sarana dan prasarana 

keagamaan 

50% 

    

      

2 Jumlah Insiden yang 

disebabkan perbedaaan 

agama 

0% 

    

      

3 Terlaksananya Sosialisasi 

pendidikan karakter bagi 

guru 

2 keg 

    

      

  4 Terinterasinya pendidikan 

karakter pada mata pelajaran 

di sekolah  

75% 

      

  5 Terlaksananya Sertifikasi 

IMTAQ bagi siswa kelas 

akhir 

95% 

      

Menciptakan kehidupan 

masyarakat dan aparatur 

yang harmonis dalam 

keberagaman 

1 Jumlah masyarakat yang 

mendapatkan bantuan sosial 

120 kali 

    

      

2 Menurunnya tindak 

pelanggaran dan gangguan 

trantibum 

65% 

      

  3 Membaiknya hubungan 

antar intern umat beragama 

100% 

      

  4 Membaiknya hubungan 

antar umat beragama 

100% 

      

  5 Membaiknya hubungan 

antar umat beragama 

100% 

      



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

37 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

dengan pemerintah 

  6 Hearing Dialog antara : 

Pejabat  Daerah / Tokoh 

Masyarakat, dan tokoh 

Agama 

30 kali 

      

      

  7 Pembinaan kepada pekerja 

seks komersial  

6 kali 

      

  8 Pembinaan kepada 

gelandangan dan pengemis  

6 kali 

      

Meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap budaya 

baca dalam rangka 

menciptakan masyarakat 

yang cerdas, sehat dan 

mandiri. 

1 Jumlah pengunjung 

perpustakaan akbid 

2.580 org 

    

      

2 Jumlah koleksi judul buku 

yang tersedia di 

perpustakaan akbid 

1650 buku 

  400 judul 

  3 Angka Kelulusan Akbid 95 org 

  4 Jumlah pengunjung 

perpustakaan  

90.000 org 

  5 Jumlah Koleksi Judul Buku 

yang Tersedia di 

Perpustakaan 

3700 judul 

      

Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan budaya yang 

berwawasan kebangsaan 

melalui wajib belajar 12 

Tahun, yang dimulai dari 

tenaga kependidikan, 

pendidik, peserta didik yang 

dilaksanakan secara 

berjenjang mulai dari usia 

dini sampai Perguruan Tinggi 

dapat terjangkau dan merata; 

1 Jumlah Tenaga 

Kependidikan/TU Akbid 

55 org 

    

      

2 Jumlah Tenaga Pendidik 

sesuai dengan standard 

kompetensi di Akbid   

16 org 

    

    

      

      

Meningkatnya tumbuh 

kembang optimal, 

kesejahteraan, dan 

1 Terwujudnya Kota Layak 

Anak 

24 

kelurahan 
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perlindungan anak;       

Menurunnya angka putus 

sekolah 

1 APK SD/MI 129,33% 

  2 APM SD/MI 107,74 % 

  3 APrS SD/MI 125,14% 

  4 APK SMP/MTs 121,2% 

  5 APM SMP/MTs 84,7% 

  6 APrS SMP/MTs 134,5% 

  7 APK SMA/SMK/MA 164,84% 

  8 APM SMA/SMK/MA 106,3% 

  9 APrS SMA/SMK/MA 110,54% 

  10 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.03% 

  11 Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 

0,2% 

  12 Angka Putus Sekolah 

SMA/SMK/MA 

0,4% 

      

Meningkatnya angka 

melanjutkan 

1 Angka Melanjutkan dari 

SD/MI ke SMP/MTs 

130,1% 

      

  2 Angka Melanjutkan dari 

SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA 

173,7% 

      

Meningkatnya proporsi 

pendidik yang memenuhi 

kualifikasi akademik dan 

standar kompetensi 

1 Jumlah Tenaga Pendidik 

yang memenuhi kualifikasi 

71,1% 

    

      

2 Jumlah Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan yang 

bersertifikat 

56% 

      

  3 Rasio Guru terhadap murid 

SMP/MTs 

16% 

      

  4 Rasio Guru terhadap murid 

SMA/SMK/MA 

14% 

      

  5 Rasio Guru terhadap murid 

di Akbid 

1:9 orang 
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Menurunnya angka buta 

aksara penduduk berusia 15 

tahun ke atas 

1 Angka buta aksara 

penduduk berusia 15 tahun 

keatas 

0% 

    

        

Meningkatnya prestasi 

pelajar dan masyarakat di 

bidang olah raga guna 

menciptakan atlet-atlet yang 

berprestasi baik  di tingkat 

provinsi maupun nasional 

1 Jumlah prestasi pelajar dan 

masyarakat yang diperoleh 

pada tingkat lokal, regional, 

dan internasional 

16 kali 

    

    

    

      

2 Jumlah gelanggang/balai 

remaja (selain milik swasta) 

per 1000 penduduk 

- 

      

Meningkatnya angka rata-

rata lama sekolah 

1 Rata-rata Lama Belajar   

  - SD/MI 6 thn 

    - SMP/MTs 3 thn 

    - SMA/MA/SMK 3 thn 

Meningkatnya akses 

masyarakat ke pelayanan 

pendidikan yang bermutu 

dan terjangkau 

1 Penyediaan media 

pembelajaran 

60% 

      

2 Angka Partisipasi Kasar 

(APK) : 

  

  PAUD Non Formal 40,5% 

    Paket A 0,17% 

    Paket B 0,6% 

    Paket C 

 

2,1% 

Meningkatnya lembaga 

pendidikan kejuruan untuk 

menciptakan tenaga yang 

siap pakai 

1 Jumlah SMK 5 sekolah 

      

2 Perbandingan siswa laki-laki 

dengan perempuan 

  

    

    - TK/RA 52,2:47,8% 

    - SD/MI 54,4:45,6 

% 

    - SMP/MTs 52,4:47,6% 
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    - SMA/MA/SMK 50,1:49,9% 

Menurunnya disparitas 

partisipasi dan kualitas 

pelayanan pendidikan antar 

wilayah, gender dan sosial 

ekonomi serta antar satuan 

pendidikan 

1 Jumlah Sekolah Negeri per-

jenjang : 

  

  TK 4 sklh 

  SD 77 sklh 

  SMP 12 sklh 

    SMA 4 sklh 

    SMK 5 sklh 

Meningkatnya kerjasama 

dengan lembaga-lembaga 

pendidikan dan perguruan 

tinggi negeri dan swasta yang 

berprestasi baik dalam 

maupun luar negeri 

1 Jumlah Lembaga Pendidikan 

Kecakapan Hidup (lembaga 

kursus) yang dibantu 

Pemerintah 

  

  20 

lembaga 

    

    

2 Jumlah siswa belajar ke USU 110 orang 

Tersedianya bantuan bagi 

Pendidikan 

1 Jumlah lulusan SLTA yang 

berprestasi melanjut ke 

Perguruan Tinggi Negeri 

38,34% 

      

      

  2 Jumlah Tenaga Pendidik 

yang melanjutkan ke jenjang 

> = S1 

88,46% 

      

  3 Jumlah Siswa kurang 

mampu penerima beasiswa 

7390 org 

      

  4 Jumlah Mahasiswa 

berprestasi penerima 

beasiswa 

130 orang 

      

  5 Jumlah Tenaga Pendidik 

berprestasi penerima 

beasiswa 

9 orang 

      

Meningkatnya Rasio 

Ketersediaan Sekolah per 

penduduk usia sekolah 

1 Angka Kelulusan SD/MI 100% 

      

2 Angka Kelulusan SMP/MTs 100% 
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  3 Angka Kelulusan 

SMA/SMK/MA 

100% 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan 

1 Jumlah Sekolah yang 

memiliki : 

  

      

a. Perpustakaan 77.8 

sekolah 

  b. Laboratorium MIPA, Bahasa 

dan TIK 

56 sekolah 

Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sekolah bertaraf 

Internasional melalui 

pengembangan dan 

pembangunan sekolah-

sekolah berbasis Teknologi 

Informatika 

1 Jumlah sekolah RBSI :   

a. SD 2 sekolah 

      

b. SMP 2 sekolah 

      

  c. SMA 2 sekolah 

  d. SMK 2 sekolah 

  2 Jumlah Tutor yang 

mengikuti pelatihan 

pendidikan non formal 

60% 

      

  3 Jumlah Tenaga 

Kependidikan yang 

menguasai TIK 

85% 

      

  4 Jumlah Sekolah yang 

memiliki koneksi internet 

90% 

      

  5 Perguruan Tinggi yang 

dibangun 

0 Unit 

  6 Balai Pelatihan Guru yang 

dibangun 

1 unit 

  7 Balai Latihan Kerja yang 

dibangun 

1 Unit 

  8 Jumlah Sarana 

penyelenggaraan seni dan 

budaya 

16 grup 
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  9 Terpilihnya juara-juara 

inovasi TTG Tk. SMA 

5 sekolah 

      

  10 Terpilihnya 2 orang pemuda 

utusan Kota Tebing Tinggi 

sebagai peserta (BPAP) 

2 orang 

      

      

Melestarikan budaya lokal, 

kearifan lokal (Local Wisdom) 

dan budaya bangsa melalui 

pertunjukan seni dan budaya 

bangsa 

1 Jumlah benda, situs dan 

kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan 

6 unit 

      

2 Jumlah Grup Kesenian 18 Grup 

      

  3  Jumlah Peserta Temu wicara 

65 orang 

75 orang 

Meningkatkan peran serta 

pemerintah dan partisipasi 

masyarakat terhadap 

kegiatan budaya 

1 Jumlah objek pariwisata dan 

usaha pariwisata 

15 unit 

      

2 Jumlah Pagelaran seni dan 

budaya 

4 kgt 

  3 Jumlah Festival Seni dan 

Budaya 

11 kgt 

  4 Jumlah peserta camp 

pemuda 

120 org 

Meningkatnya pemberian 

bantuan beasiswa bagi siswa 

yang kurang mampu 

1 APK SD/MI 129,33% 

      

2 APM SD/MI 107,74% 

  3 APrS SD/MI 125,14% 

  4 APK SMP/MTs 121,2% 

  5 APM SMP/MTs 84,7% 

  6 APrS SMP/MTs 134,5% 

  7 APK SMA/SMK/MA 164,84% 

  8 APM SMA/SMK/MA 106,3% 

  9 APrS SMA/SMK/MA 110,54% 

  10 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,03% 

  11 Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 

0,2% 
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  12 Angka Putus Sekolah 

SMA/SMK/MA 

0,4% 

Peningkatan apresiasi 

masyarakat dan aparatur 

terhadap seni, budaya dan 

kearifan lokal. 

1 Meningkatnya aktifitas yang 

bernuansa apresiasi budaya. 

6 kali 

    

      

Meningkatnya pemberian 

beasiswa kepada tenaga 

pendidik guna meningkatkan 

kualitas SDM tenaga 

pendidik yang berprestasi ke 

jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi 

1 Jumlah Tenaga Pendidik 

berprestasi penerima 

beasiswa 

9 Orang 

    

      

      

      

       

Meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat mulai dari bayi-

balita sampai dewasa serta 

terselenggaranya pelayanan 

kesehatan  dan KB yang 

mudah, murah, berkualitas 

I. PELAYANAN 

KESEHATAN DASAR 

  

      

1 Cakupan Kunjungan Ibu 

Hamil K4 

93% 

      

2 Cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani 

79% 

    

  3 Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 

(Jampersal) 

89% 

      

      

  4 Cakupan Pelayanan Nifas 93% 

  5 Cakupan Neotatus dengan 

Komplikasi yang ditangani 

83% 

      

  6 Cakupan kunjungan bayi 92% 

  7 Cakupan Pelayanan Anak 

Balita 

83% 

  8 Cakupan Pemberian 

Makanan Pendamping ASI 

87% 
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    pada anak usia 6-24 bulan 

 

  

  9 Cakupan balita gizi buruk 

mendapat perawatan 

100% 

      

  10 Cakupan Penjaringan 

Kesehatan siswa SD dan 

setingkat 

90% 

      

  11 Cakupan peserta KB aktif 74% 

  12 Cakupan  penemuan dan 

penanganan penderita 

penyakit : 

  

      

  a. Acute    Flacid Paralysis 

(AFP) rate 100.000 penduduk 

usia   < 15 Tahun 

>1,8 %ooo 

      

  b. Cakupan   Balita dengan 

Pneumonia yang ditangani 

100% 

      

  c. Persentase Penemuan Pasien 

Baru TB BTA Positip 

100% 

      

  d. Penderita   DBD yang 

ditangani setiap tahun 

100% 

      

  e. Penderita   Diare pada Balita 

yang ditangani  

100% 

      

  13 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Dasar Masyarakat 

Miskin (yang berobat) 

95% 

      

  14 Angka kelahiran yang 

ditangani oleh tenaga terlatih 

90% 

      

  15 Cakupan kelurahan 

Universal Child 

Immunization 

99% 

      

  16 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

13% 

  17 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan usia Lanjut 

68% 

      

  18 Cakupan Pelayanan 68% 
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    Kesehatan Remaja   

    DERAJAT KESEHATAN 

KOTA 

  

  1 MORTALITAS   

  - Angka kematian balita 10% 

  - Angka kematian ibu 

melahirkan per 1000 

melahirkan 

2% 

      

  - Angka Usia Harapan Hidup 75 tahun 

 

  2 MORBIDITAS   

  - Angka Keluhan Masyarakat 

terhadap Penduduk 

13% 

      

  - Angka Kesembuhan TB Paru 88% 

  - Angka Penderita DBD 65%ooo 

  - Prevalensi HIV/AIDS 0.8%ooo 

  - Angka Diare pada Balita 9% 

  3 STATUS GIZI   

  - Jumlah balita gizi buruk 0 kasus 

  - Persentase Penurunan 

Angka Balita Gizi Buruk 

7% 

      

  - Persentase Balita Bertubuh 

Pendek 

12% 

  - Persentase Penurunan 

Angka Balita Gizi Kurang 

12% 

  - Angka Ibu Hamil KEK 15% 

  - Kecamatan Bebas Rawan 

Gizi 

95% 

  II. PELAYANAN 

KESEHATAN RUJUKAN 

  

      

  1 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Pasien 

Masyarakat Miskin 

95% 

      

  2 Cakupan Pelayanan Gawat 

darurat level 1 yang harus 

95% 
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    diberikan sarana kesehatan 

(RS) Kota 

  

  3 Jumlah Kunjungan Rawat 

Jalan 

50,295 

orang 

  4 Jumlah Hari Perawatan 

Rawat Inap 

53,748 

orang 

  5 Persentase Pemanfaatan 

Tempat Tidur (BOR) 

80% 

      

  6 Length Of Stay (LOS) 5% 

  7 Jumlah Rumah Sakit 

Pemerintah dan Swasta yang 

melaksanakan PONEK 

2 RS 

      

  8 Jumlah rumah sakit 

pemerintah dan swasta yang 

terakreditasi 

4 RS 

     

  

  II

I. 

PENYELIDIKAN 

EPIDEMIOLOGI DAN 

PENANGGULANGAN 

KEJADIAN LUAR BIASA 

  

      

      

      

  1 Cakupan desa/kelurahan 

mengalami KLB yang 

dilakukan penyelidikan 

epidemiologi <24 jam 

100% 

      

      

  2 Prevalensi peserta KB aktif 100% 

  3 Jumlah anak per keluarga 2 orang 

  4 Persentase Rasio Akseptor 

KB 

8% 

  5 Persentase Peserta KB baru 80% 

  6 Peserta MOP (Medis Operasi 

Pria) 

80 org 

  7 Peserta MOW (Medis 

Operasi Wanita) 

125 org 

      

  8 Jumlah kelompok Bina 

Keluarga yang aktif  

60 

kelompok 
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Meningkatkan  kualitas 

lingkungan hidup yang 

nyaman dan terjaga 

I

V 

PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

  

    

      

  1 Cakupan desa/kelurahan 

Siaga aktif 

1.490 keg 

  2 Jumlah Posyandu Aktif 77% 

  3 Persentase rumah tangga 

dengan PHBS 

78% 

      

  4 Persentase Rumah Tangga 

yang memiliki jamban sehat 

90% 

      

  5 Persentase cakupan 

pelayanan air bersih 

95% 

      

  6 Rumah Tangga mengakses 

Air Bersih 

90% 

  7 Rumah Tangga dengan 

Rumah Sehat 

90% 

  8 Bayi mendapat ASI Eksklusif 80% 

  9 Rumah/Bangunan Bebas 

Jentik Nyamuk Aedes  

87% 

      

  10  Cakupan pengawasan 

terhadap lingkungan 

- 

      

  11 Persentase rumah tangga 

yang memiliki pembuangan 

air limbah 

95% 

      

  12 Persentase tempat umum 

yang memiliki sanitasi  

85% 

      

  13 Persentase penanganan 

sampah 

100% 

  14 Cakupan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

AMDAL 

85% 

      

  15 Luas Pemukiman kumuh 13,7% 

Meningkatnya ketersediaan 1 Ketersediaan obat dan 88% 
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obat di sarana pelayanan 

kesehatan 

  Vaksin sesuai dengan 

kebutuhan 

  

  2 Persentase instalasi farmasi 

yang memenuhi stándar 

Kementerian Kesehatan 

90% 

      

      

  3 Persentase instalasi farmasi 

yang memenuhi stándar 

Kementerian Kesehatan 

80% 

      

      

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan 

1 Persentase masyarakat 

miskin yang memiliki kartu 

Jamkesmas dan jamkesda 

95% 

    

      

  2 Jumlah puskesmas yang 

sudah memenuhi standar 

Kementerian Kesehatan 

9 unit 

      

      

  3 Jumlah Puskesmas PONED 2 unit 

       

  4 Puskesmas Santun Lansia 2 unit 

  5 Puskesmas Unggulan 4 unit 

  6 Jumlah Rumah Sakit yang 

melayani pasien penduduk 

miskin peserta Program 

Jamkesmas 

2 RS 

      

      

  7 Jumlah Rumah Sakit yang  

melayani pasien miskin di 

luar peserta Program 

jamkesmas (Jamkesda) 

2 RS 

      

      

  8 Persentase kelengkapan 

sarana dan prasarana rumah 

sakit sesuai standar kelas B 

non Pendidikan  

80% 

      

      

  9 Persentase kemampuan 

rumah sakit  dalam 

pembiayaan operasional 

secara mandiri 

85% 
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Terwujudnya Kota Tebing 

Tinggi sebagai Kota Jasa 

dengan memanfaatkan 

potensi lokasi yang strategis 

sebagai titik sentral segi tiga 

emas 

1 Jumlah pelaku usaha di 

bidang jasa 

680 

pelaku 

usaha 

     

2 Kawasan Pergudangan yang 

dibangun 

50 paket 

(%) 

     

3 Kawasan Industri yang 

dibangun 

50 paket 

(%) 

  4 Terminal Peti Kemas yang 

dibangun 

50 paket 

(%) 

Meningkatkan pelaku usaha 

di sektor jasa 

1 Jenis usaha di sektor jasa 9 unit 

     

2 Jumlah tenaga kerja di sektor 

jasa 

1.055 

orang 

  3 Jumlah PAD dari sektor jasa 

pada kota Tebing Tinggi 

Rp. 

13.911.618

.000 

      

Menjalin kerjasama sharing 

transportasi antar daerah 

hinterland dengan 

pemerintah Kota Tebing 

Tinggi 

1 Jumlah kerjasama yang 

terjalin di bidang 

transportasi 

1 jenis 

   

     

  2 Jumlah penumpang yang 

terangkut per tahun  

951,289 

orang 

      

  3 Kontribusi PDRB terhadap 

jasa transportasi 

8% 

      

  4 Jumlah terminal yang sesuai 

penataan  

3 unit 

Penegakan Peraturan Daerah 1 Jumlah Perda yang 

ditegakkan 

1 buah 

  2 Persentase PKL yang telah 

menempati lokasi yang 

55% 
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diizinkan 

  3 Jumlah lokasi PKL yang 

diizinkan 

8 lokasi 

Meningkatnya ketersediaan  

pangan 

1 Terjaganya pasokan pangan 100% 

  2 Penguatan cadangan pangan  100% 

  3 Ketersediaan pangan utama 100% 

Meningkatnya sistem 

distribusi pangan 

1 Terjaganya stabilitas harga 

pangan pokok 

90% 

      

  2 Ketersediaan informasi stok 

pangan 

90% 

  3 Ketersediaan informasi 

harga pangan pokok 

100% 

      

Meningkatnya akses pangan 

keluarga miskin 

1 Ketersediaan pangan bagi 

keluarga miskin 

100% 

    

  2 Pemberantasan kemiskinan 

dan kelaparan 

9,3% 

      

Meningkatnya mutu dan 

keamanan pangan 

1 Mengikuti Pameran Promosi 2 kali 

     

2 Pangan segar dan pangan 

olahan memenuhi standar 

keamanan pangan 

70% 

      

  3 Pangan segar memenuhi 

Batas Minimum Residu 

(BMR) 

90% 

      

Meningkatnya 

penganekaragaman konsumsi 

pangan 

1 Skor pola pangan harapan 

(PPH) 

90% 

     

  2 Konsumsi beras per kapita 

per tahun 

100,3 Kg 

  3 Potensi lahan pekarangan 

dimanfaatkan untuk 

tanaman pangan 

50% 

      

Meningkatnya 1 Produktifitas padi/bahan   
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pengembangan pertanian 

perkotaan 

  pangan utama lokal lainnya 

per hektar : 

  

    ·  Padi 62 

Kw/Ha 

    ·  Jagung 48 

Kw/Ha 

    ·  Kedele 13.55 

Kw/Ha 

    ·  Kacang   Tanah 12.5 

Kw/Ha 

    ·  Kacang Hijau 13 

Kw/Ha 

    ·  Ubi Kayu 385 

Kw/Ha 

    ·  Ubi Jalar 116 

Kw/Ha 

  2 Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB 

1.92% 

      

  3 Jumlah kelompok tani yang 

mendapat pembinaan 

55 

kelompok 

      

  4 Jumlah kelompok 

pembudidaya ikan yang 

mendapat pembinaan 

20 

kelompok 

      

  5 Jumlah kelompok ternak 

yang mendapat pembinaan 

10 

kelompok 

      

  6 Produksi ikan air tawar 425 ton 

  7 Produksi benih ikan air 

tawar 

Rp.3.600.0

00 

  8 Jumlah pembudidaya ikan 

profesional 

130 org 

  9 Jumlah populasi sapi potong 850 ekor 

  10 Penanganan hewan 

tervaksin rabies 

400 ekor 
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  11 Penanganan kasus kematian 

unggas yang diduga 

terjangkit flu burung 

1 kasus 

      

  12 Pemberian Bantuan 

Bibit /Benih Unggul  Kepada 

Pokja 

10 

kelompok 

      

Meningkatnya daya saing 

produk daerah 

1 Jumlah produk unggulan 14 produk 

     

2 Bertambahnya pengetahuan 

dan wawasan masyarakat 

mengenai TTG 

2 keg 

      

  3 Meningkatnya kapasitas 

aparatur pemerintah 

kelurahan 

70% 

      

  4 Masyarakat lebih mudah 

mendapat bantuan dana 

7 

kelompok 

      

Inflasi yang rendah dibawah 

dua digit 

1 laju inflasi 6-8% 

  2 Pertumbuhan Ekonomi 7,20 % 

        

Meningkatnya pendapatan 

daerah rata-rata 10 persen per 

tahun  

1 Investasi 4.31 % 

PDRB 

     

2 Kebutuhan Investasi 150 milyar 

Meningkatnya pendapatan 

perkapita 

1 Pendapatan per kapita harga 

konstan 

Rp. 

9.327.023 

  2 PDRB atas dasar harga 

berlaku 

Rp. 

3.575.856.

000 

  3 PDRB atas dasar harga 

konstan 2000 

Rp. 

1.504.521.

000 

  4 Pendapatan per kapita harga 

berlaku 

Rp. 

22.025.242 
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Terwujudnya Kota Tebing 

Tinggi yang bebas banjir dan 

infrastruktur yang 

berkualitas, misalnya akses 

jalan, sarana drainase, pasar 

dan terminal; 

1  Lamanya genangan air 10 menit 

     

2 Persentase cakupan wilayah 

banjir 

20% 

   

 

  

3 Panjang jalan kota dalam 

kondisi baik 

255 km 

  4 Usulan penanganan banjir 

yang ditampung 

70% 

      

  5 Jlh pertemuan konsultasi 

dan koordinasi dgn propsu  

- 

      

  6 Jumlah pertemuan 

konsultasi dan koordinasi 

dgn Pemerintah Pusat 

4 kali 

      

  7 Disusunnya SOP dan sistem 

peringatan dini bahaya 

banjir 

- 

      

  8 Bendung gerak yang 

dibangun 

- 

  9 Talud yang dibangun 1,5 km 

  10  Sungai yg dikeruk  2 sungai 

  11 Jalan inspeksi yang 

dibangun 

1,5 km 

  12 Rusunawa yang dibangun - 

  13 Pelatihan Tagana dan 

relawan tingkat dasar dan 

Linmas dalam 

penanggulangan bencana 

100 org 

      

      

  14 Pemberian bantuan 

kebutuhan dasar bagi korban 

bencana 

1 thn 

      

Tersedianya infrastruktur, 1 Penurunan angka kecelakaan 5% 
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sarana dan prasarana yang 

berkualitas dan terdistribusi 

secara merata ke seluruh 

wilayah kota  

     

2 Rambu dan marka pada 

kawasan rawan  kecelakaan 

4 lokasi 

    

  3 Persentase peningkatan 

status jalan 

20% 

  4 Pembangunan Jalan Dan 

Jembatan 

10 km 

  5 Pembukaan jalan akses baru 10 km 

  6 Persentase jalan yang 

terpasang LPJU 

90% 

  7 Cakupan layanan informasi 

telematika 

65% 

  8 Usulan pemb. Infras yang 

ditampung  

70% 

  9 Indeks Relatif Ketersediaan 

Infrastruktur (IRKI) per 

kecamatan 

>80 

indeks 

      

  10  Rasio panjang jalan kondisi 

baik 

90% 

  11 Rasio Bangunan gedung 

pemerintah kondisi baik 

90% 

      

  12 Rasio bangunan sekolah 

kondisi baik 

95% 

  13 Rasio fasilitas kesehatan 

kondisi baik 

95% 

  14 Rasio drainase kondisi baik 90% 

  15 Rasio permukiman layak 

huni  

90% 

  16 Rasio pasar kondisi baik / 

Pengajuan pembangunan 

pasar 

85% 

      

  17  Cakupan layanan air bersih  64,74% 

  18  Cakupan layanan air bersih  65% 

  19  Cakupan layanan listrik 98% 
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Meningkatnya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup dan 

digunakannya standard 

pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pembangunan, 

aktivitas sosial maupun 

ekonomi; 

1 Penetapan Perda RTRW 

Kota Tebing Tinggi 

- 

    

     

2 RDTRK 2 dok 

     

  3  Rasio RTH 6% 

  4 Rasio rumah ber-IMB 700 unit 

  5  Cakupan layanan sampah 73% 

  6  Rasio rumah bersanitasi 

sehat 

80% 

  7 IPAL Komunal 2 unit 

  8  IPAL Industri 11 unit 

  9 IPAL UKM - 

  10  Sumur resapan 35 unit 

  11 Naskah akademis Perda 

IPAL Komunal 

- 

  12  Penetapan Perda IPAL 

Komunal 

- 

  13  Razia pelanggaran tata 

ruang  

4 kali 

bulan 

  14  Persentase  RTH di DAS 45% 

Tertatanya transportasi dan 

lalu lintas perkotaan 

1  Pertumbuhan angkutan 

umum 

20% 

     

  2 Pertumbuhan penumpang 

angk umum 

10% 

  3  Izin trayek yang 

dikeluarkan 

280 buah 

  4  Angkutan umum yang diuji 

KIR 

3.083 unit 

  5 Rapat koordinasi dengan 

pihak kepolisian 

4 kali 

bulan 
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 Meningkatnya jangkauan 

pelayanan kredit bagi 

koperasi dan UMKM; 

1 Jumlah dana yang digulirkan Rp. 

2.000.000.

000 

     

  2 Jumlah pelaku usaha yang 

mendapatkan bantuan 

120 

pelaku 

usaha 

      

Meningkatnya kapasitas dan 

kualitas layanan lembaga 

keuangan mikro (LKM); 

1 Jumlah LKM 3 unit 

     

2 Jumlah anggota LKM 125 org 

       

  3 Jumlah UMKM dan IKM 

yang mendapat izin 

usaha/izin industry 

- 

Meningkatnya pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan 

perkoperasian bagi anggota 

dan pengelola koperasi, serta 

calon anggota dan kader 

koperasi semakin efektif 

1 Jumlah Koperasi 222 

koperasi 

     

2 Jumlah Pengurus /pengelola 

koperasi  

443 org 

    

     

3 Jumlah anggota Koperasi 21.32 org 

Meningkatnya Pendidikan 

dan Pelatihan kepada UMKM 

1 Jumlah UMKM / IKM yang 

dilatih 

80 org 

     

2 Persentase Jumlah nilai 

produksi 

40% 

Meningkatnya jumlah 

koordinasi, sinkronisasi, 

kajian serta pemantauan dan 

evaluasi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan 

di bidang keuangan mikro 

dan pemanfaatan TTG 

(Teknologi Tepat Guna); 

1 Jumlah Pelaku UMKM yang 

ikut pelatihan 

15 org 
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Pengembangan Sarana dan 

prasarana Distribusi 

Perdagangan; 

1 Persentase daya tampung 

pasar kerajinan terhadap  

produksi UMKM 

70% 

    

  2 Jumlah pameran tingkat 

Nasional/Regional 

5 pameran 

      

  3 Jumlah pasar yang dibangun -  

Menjaga fungsi dan 

keberadaan serta efisiensi 

pasar tradisional 

1 Jumlah pedagang kaki lima 

yang membayar retribusi 

25 

usaha/Rp 

    

     

  2 Penertiban pedagang kaki 

lima 

30 orang 

Meningkatnya perlindungan 

konsumen dan pengamanan 

perdagangan  

1 Jumlah Sengketa konsumen 

yang dapat diselesaikan oleh 

BPSK (Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen) 

24 kasus 

    

    

  2 Jumlah pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

keamanan produk 

konsumen 

4 kali 

      

  3 Operasi Pasar Murah 

 

1 kali 

Meningkatnya Sumber Daya 

Aparatur dalam 

melaksanakan tugas secara 

berkualitas 

1 PNS yang mengikuti Diklat 

struktural 

60 org 

    

     

  2 Jumlah PNS yang memiliki 

pendidikan formal  

  

    - S-1 20 org 

    - S-2 1 org 

  3 PNS yang mengikuti 

BINTEK 

66 org 

  4 PNS yang mengikuti 

Sosialisasi dan BINTEK ttg 

pengelolaan dan 

100% 

    32 SKPD 

    64 org 
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penatausahaan keuangan 

daerah  

  5 PNS yang mengikuti Diklat 

fungsional 

66 org 

  6 PNS yang menempati 

jabatan sesuai dengan 

standar kompetensi jabatan 

66.61% 

    467 org 

  7 Pejabat struktural yang 

sesuai dengan Diklat 

Kepemimpinan  

  

    464 Orang 

  8 Ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan dan kinerja  

  

      

    - Eselon II 22 org 

    - Eselon III 101 org 

    - Eselon IV 431 org 

Meningkatnya sumber daya 

masyarakat sehingga mampu 

bersaing untuk mendapatkan 

kesempatan kerja; 

1 Jumlah masyarakat yang 

mendapatkan pelatihan 

90 org 

    

     

2 Jumlah pencari kerja 300 org 

  3 Jumlah angkatan kerja 79.997 org 

  4 Jumlah pengangguran 9.054 

Orang 

  5  Angka pengangguran yang 

berkurang  

300 org 

Meningkatnya kualitas hidup 

dan peran serta perempuan 

dalam pembangunan; 

1 Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

40% 

    

  2  Partisipasi perempuan di 

lembaga Pemerintahan 

60% 

      

Meningkatkan Implementasi 

PUG dalam berbagai bidang 

pembangunan 

1 Persentase anggaran yang 

berpihak kepada perempuan 

80% 

    

  2 Nilai Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) 

45% 
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Meningkatnya peran serta 

lembaga kemasyarakatan 

dalam pembangunan 

1 Persentase  lembaga 

kemasyarakatan yang aktif  

70 

lembaga 

    

  2 Lembaga kemasyakatan 

yang di bina oleh pemda  

12 

lembaga 

    70% 

  3 Peserta Pelatihan 

Kewirausahaan  

75 org 

  4 Lembaga penyalur tenaga 

kerja yang memenuhi 

standarisasi penyalur tenaga 

kerja 

0 

Terwujudnya pembangunan, 

pembinaan sosial 

kemasyarakatan dengan 

secara berkeadilan 

1 Jumlah penduduk 

masyarakat miskin yang 

mendapat bantuan 

60 org 

    

      

  2 Jumlah sarana sosial sebagai 

tempat perlindungan dan 

pembinaan PMKS 

2 unit 

      

  3  Jumlah PMKS yang dibina 150 org 

  4 Penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang 

memperoleh bantuan sosial 

(PMKS) 

50 org 

      

      

  5 Persentase usulan kegiatan 

yang di akomodir di dalam 

APBD 

80% 

      

  6 Persentase kehadiran dan 

partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan 

musrenbang 

95% 

      

      

  7 Terakomodasinya aspirasi 

masyarakat melalui kegiatan 

perencanaan 

80% 

      

  8 Tersedianya data-data 4 dok 
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    kebutuhan perencanaan   

  9 Persentase kesesuaian antara 

Renstra SKPD dengan target 

sasaran dan indikator dalam 

RPJMD 

  

    100% 

      

  10 Persentase kesesuaian antara 

Renja SKPD dengan RKPD 

100% 

      

Meningkatnya pemenuhan 

hak dasar terutama bagi 

masyarakat miskin dan 

termarjinalkan agar 

pembangunan semakin 

inklusif dan berkeadilan; 

1 Jumlah penduduk di atas 

garis kemiskinan 

12.855 

jiwa 

    

      

      

Meningkatnya Akuntabilitas 

tata kelola Pemerintahan 

1 Jumlah kerjasama antar 

daerah 

25 kali 

      

  2 Jumlah keputusan DPRD 

yang ditindaklanjuti oleh 

Pemko Tebing Tinggi 

16 buah 

      

      

  3 Jumlah pertemuan 

konsultasi dengan 

pemerintah provinsi 

30 kali 

      

  4 Jumlah pertemuan 

konsultasi dengan 

pemerintah  

10 kali 

      

  5 Ketepatan waktu 

penyampaian LPPD 

100% 

  6 Opini BPK terhadap Laporan 

Keuangan Daerah 

WTP 

      

  7 Mengevaluasi :   

    - Jumlah surat masuk 2.280 lbr 

    - Jumlah surat keluar 1.880 lbr 

  8 Jumlah media informasi 

yang dikelola pemerintah 

daerah 
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    - leaflet 6.500 lbr 

    - kalender 2.500 lbr 

    - majalah 24.000 exp 

  9 Pengelolaan barang daerah              

berupa : 

  

      

    -Daftar RKBU dan RKPBU 

Kota Tebing Tinggi 

2 laporan 

      

    -DKBMD dan DKPBMD 

Kota Tebing Tinggi 

- 

      

  10 Daftar Pengadaan barang 

Kota Tebing Tinggi 

1 laporan 

      

  11 Daftar Pemeliharaan Kota 

Tebing Tinggi 

1 laporan 

      

  12 Penetapan Status 

Penggunaan Barang  

1 dok 

  13 Buku Inventaris Kota Tebing 

Tinggi 

1 buku 

  14 Daftar Mutasi Barang 1 laporan 

  15 Tersedianya tanda 

kepemilikan barang milik 

daerah 

40 unit 

      

  16 Pelaksanaan Sosialisasi 

sensus barang 

- 

  17 Pelaksanaan Sensus Barang - 

  18 Pelaksanaan penghapusan 

barang nilai sehingga neraca 

khususnya aktiva tetap 

dapat dipercaya 

80% 

      

      

Memberikan informasi secara 

transparan dan terbuka 

kepada masyarakat tentang 

proses pelayanan yang 

dilakukan masing-masing 

instansi untuk dipahami 

masyarakat secara luas; 

1 Nilai aktiva tetap pada 

neraca sama dengan nilai 

barang milik daerah 

- 

    

      

2 Jumlah dokumen 

perencanaan kota 

40 

dokumen 
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  3 Persentase dokumen 

administrasi perencanaan 

yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu 

85% 

      

      

  4 Standard penilaian AKIP 

(Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan) 

Baik 

Sekali 

      

      

  5 Persentase peningkatan PAD 7% 

  6 Rasio Realisasi PAD 

terhadap potensi PAD 

7% 

      

  7 Jumlah temuan pemeriksaan 

eksternal yang telah 

ditindaklanjuti 

100% 

      

  8 Penerapan E- procurement 100% 

  9 Pembentukan ULP (unit 

Layanan Pengadaan) 

- 

      

  10 Pengadaan perangkat 

Software LPSE 

- 

      

Meningkatnya Standar 

Pelayanan Minimal (SPM); 

1 Penataan dan 

Penyelenggaraan LPSE 

100% 

    

  2 Penataan dan 

Penyelenggaraan LPSE 

- 

  3 Jumlah urusan wajib/pilihan  

yang mempunyai  SPM 

1 paket 

      

  4 Indeks kepuasan layanan 

masyarakat 

3,29 Kat.A 

Nilai 

Meningkatnya kesadaran 

hukum masyarakat; 

1 Jumlah SOP yang ditetapkan 1 paket 

    

 

 

  

  2 Jumlah masalah/kejadian 

terkait ketahanan bangsa 

0% 

      

  3 Jumlah perda yang 17 buah 
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ditetapkan 

  4 Rasio Personil Satpol PP 

terhadap jumlah penduduk 

9,0% 

      

Terlaksananya tertib 

administrasi kependudukan 

dengan tersedianya data dan 

informasi penduduk yang 

akurat dan terpadu. 

1 Jumlah perwa/aturan dan 

peraturan lainnya yang 

ditetapkan 

3 buah 

    

      

2 Persentase Jumlah wajib KTP  95% 

    

 

  

  3 Persentase Jumlah 

kepemilikan     KTP 

95% 

      

  4 Persentase Jumlah 

kepemilikan akta kelahiran 

100% 

      

  5 Persentase Jumlah bayi ber-

akta kelahiran 

100% 

      

  6 Persentase Jumlah pasangan 

ber-akta nikah  

70% 

      

  7 Persentase Jumlah 

Kepemilikan akte kematian 

70% 

      

  8  Ketersediaan SOP 

pelayanan 

100% 

  9 Implementasi NIK dan SIAK 100% 

  10 Implementasi e- KTP  100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan.  Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas 

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk    

Laporan Kinerja Tahunan  adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertnggungjawabkan  keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapian 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandate (wewenang)  

atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). 

 Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota 

Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan 

yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 29  Tahun 2014  tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target 

masing-masing indicator sasaran staretegis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 

Tahun 2011-2016 maupun RKPD Tahun 2012.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan misi dan visi pemerintah. 

 

A.  KERANGKA PENGUKURAN KINERJA  



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

65 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Pengukuran tingkat capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada Penguukuran Kinerja.   

Secara umum terdapatbeberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut 

indicator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang 

tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013.   Dalam upaya pengembangan system 

akuntabilitas maka sesuai dengan Penetapan Kinerja 2013 Kota Tebing Tinggi dapat 

dilihat pencapaiannya pada analisis dan evaluasi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian 

strategis organisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi.  

Indikator kinerja yang baik, setidak-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yg terdiri dari: 

1. Langsung 

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil 

yang akan di ukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang 

lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang di ukur. 

2. Objektif 

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. 

Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interprestasi terhadap hasil, 

yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara 

operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur 

satu fenomena setiap saat. 

3. Cukup 

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya 

seharusnya secara cukup mengukur hasil.  

4. Kuantitatif (jika mungkin) 

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka. 

5. Terinci (jika mungkin) 

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, 

lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. 

6. Praktis           
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Indikator  kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang 

tepat dengan biaya yang wajar. 

7. Dapat diyakini 

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas 

data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. 

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau 

kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi 

karakteristik kinerja yang baik. 

 

 Indikator kinerja kualitatif  

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan 

kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan 

indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan 

indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasaan pengguna jasa. 

 Indikator kinerja kuantitatif 

a. Indikator kinerja kuantitatif absolute 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut 

b. Indikator kinerja kuantitatif persentase 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukan persentase suatu porsi 

tertentu. 

c. Indikator kinerja kuantitatif rasio 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan 

antara dengan yang lain. 

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks 

Indikator kinerja utama dinyatakan dengan menunjukan indeks. 

 

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik disamping untuk memperoleh 

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran staretgis Pemerintah 
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Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetap  dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016, dalam rangka 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  

 

B.  ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA 

Dalam penyusunan LAKIP  ini, evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan 

hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pemboboton untuk 

memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang 

diukur dengan mempergunakan skala pengukuraan ordinal sesuai dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2010 dengan penilaian sebagai berikut :  

 

Nilai Angka Kategori 

 81 s/d 100 Memuaskan 

 75 s/d 80 Sangat baik 

 65 s/d 75 Baik 

 50 s/d 65 Cukup Baik 

 30 s/d 50 Agak Kurang 

            0 s/d 30 Kurang 

 

Keterangan : 

M   = Memuaskan    CB = Cukup Baik  

SB   = Sangat Baik   AK = Agak Kurang 

B     = Baik    K   = Kurang  
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MISI 1 : “Menyelenggakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya 

aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa”. 

  Untuk mendukung tercapainya misi 1, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Misi 1  

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kerja 

Penca

paian 

Tahun 

2012 

(%) 

Penca

paian 

Tahun 

2013 

(%) 

Tahun 2014 

Targe

t 

Reali

sasi 

Penca

paian 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatkan 

kualitas mental 

spriritual 

masyarakat dan 

sumber daya 

aparat dan 

terwujudnya 

masyarakat 

madani, yang 

bertaqwa dan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan 

akhirnya 

Terwujudnya 

kota yang aman, 

nyaman, ramah, 

tertib, beretika 

1 Meningkatnya  

jumlah  sarana 

dan prasarana 

keagamaan 

- 91 50% 1 unit 98,31

% 

2 Jumlah Insiden 

yang disebabkan 

perbedaaan 

agama 

100 100 0 % 0 % 0% 

3 

 

Terlaksananya 

Sosialisasi 

pendidikan 

karakter bagi 

guru 

100 0 2 Keg 2 Keg 100% 

4 

 

Terintegrasinya 

pendidikan 

karakter pada 

mata pelajaran di 

sekolah 

0 100 75%  100% 100% 
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dan 

bermartabat; 

5 Terlaksananya 

Sertifikasi 

IMTAQ bagi 

siswa kelas akhir 

100 

 

0 

 

95% 100% 100% 

Menciptakan 

kehidupan 

masyarakat dan 

aparatur yang 

harmonis dalam 

keberagaman 

  

  

  

  

1 Jumlah 

masyarakat yang 

mendapatkan 

bantuan sosial 

93 40 120 

Kali 

75 

kali 

62,5% 

2 Menurunnya 

tindak 

pelanggaran dan 

gangguan 

trantibum 

100 166 65%  

 

65% 100% 

3 Membaiknya 

hubungan antar 

intern umat 

beragama 

100 100 100% 100% 100% 

4 

 

Membaiknya 

hubungan antar 

umat beragama 

100 100 100% 100% 100% 

5 

 

Membaiknya 

hubungan antar 

umat beragama 

dengan 

pemerintah 

100 100 100% 100% 100% 

6 Hearing Dialog 

antara : Pejabat  

Daerah / Tokoh 

Masyarakat, dan 

tokoh Agama 

100 

 

 

100 30 

Kali  

30 

Kali 

100,07

1% 

7 Pembinaan 

kepada pekerja 

200 66,6 6 Kali  4 kali 66,6% 
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seks komersial  

8 Pembinaan 

kepada 

gelandangan dan 

pengemis  

200 66.6 6 Kali  4 kali 66,6% 

 

Berdasarkan tabel diatas untuk misi pertama “Menyelenggarakan pembinaan 

mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa “ yang terdiri dari beberapa sasaran antara 

lain: 

 

Sasaran 1:  

Meningkatkan kualitas mental spriritual masyarakat dan sumber daya aparat 

dan terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-

nilai keagamaan dan akhirnya terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, 

beretika dan bermartabat; 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

1. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana keagamaan 

a. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana keagamaan ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 50% dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan pencapaian 

kinerja 98,31%.  

b. Pembangunan sarana dan prasarana gedung ibadah pada tahun 2012 

capaian kinerja 0 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 91%, hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 capaian kinerja 

untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung ibadah sebesar 98,31%, 

ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan/keberhasilan dalam 

pembangunan sarana dan prasarana gedung ibadah. 
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              Gambar. Pencapaian Pembangunan Rumah Ibadah 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembangunan gedung ibadah pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebanyak 0 unit, 

2013 sebanyak 1 unit dan di tahun 2014 target 1 Unit, dengan pencapaian di 

tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (91%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (98,31%). 

d. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana keagamaan sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan.  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Ketersediaannya lahan serta Anggaran untuk pembangunan gedung 

ibadah. 

 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan 

pembangunan gedung ibadah. 

 Adanya anggaran dana untuk pembangunan sarana dan prasarana 

gedung ibadah. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia serta Anggaran yang dapat membantu 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam pelaksanaan 

pembangunan rumah-rumah ibadah. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja pembangunan sarana dan prasarana rumah 

ibadah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan Pembangunan 

Masjid Agung. 

 

2. Jumlah Insiden yang disebabkan perbedaaan agama 

a. Jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama ditargetkan pada tahun 

2014 sebesar 0% dan terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama pada tahun 2014  capaian 

kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun .2012 

capaian kinerja 100%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi 

capaian kinerja dari tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami kestabilan 

dengan angka capaian kinerja tetap. 

 

           Gambar. Jumlah Insiden yang Disebabkan Perbedaan Agama 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama pada 

Badan Kesbangpol dan linmas Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 0%, pada Tahun 2013 sebesar 0%, 

dan pada Tahun 2014 sebesar 0% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 
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d. Jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan dengan pencapaian kinerja tetap. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Karena Kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif dan 

koordinasi dengan Forum Kerukunan Agama (FKUB). 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan/keberhasilan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Karena Kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif dan 

koordinasi dengan Forum Kerukunan Agama (FKUB). 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan  

tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kesbangpol dan linmas diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam menurunkan jumlah insiden yang disebabkan perbedaan 

agama. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama di Badan 

Kesbangpol dan linmas adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

 Kegiatan Antisipasi Terjadinya Unjuk Rasa/Demo 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

 Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

 

3. Terlaksananya Sosialisasi pendidikan karakter bagi guru 

4. Terintegrasinya pendidikan karakter pada mata pelajaran di sekolah 
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5. Terlaksananya Sertifikasi IMTAQ bagi siswa kelas akhir 

 

Sasaran 2: 

Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmonis dalam 

keberagaman 

Indikator: 

1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial 

a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak 120 kali dan terealisasi sebanyak 75 kali dengan 

pencapaian kinerja 62,5%. 

b. Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2014 

capaian kinerja 62,5% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 40%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 93%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, 

akan tetapi jika dilihat tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial pada 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 

100 kali, Tahun 2013 sebanyak 110 kali, dan Tahun 2014 sebanyak 120 kali 

dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 93%, Tahun 2013 sebesar 40% 

dan Tahun 2014 sebesar 62,5%. 

e. Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 dan peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 

2012, mekanisme pemberian bantuan sosial berdasarkan pengajuan 

permohonan dari masyarakat dan diseleksi dengan mempertimbangkan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

penurunan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

75 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial telah mensosialisasikan 

kepada masyarakat tentang mekanisme dan syarat – syarat admistrasi 

yang harus dilengkapi untuk mengajukan bantuan sosial  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Bahwa masyarakat telah memahami mekanisme dan syarat – syarat 

administrasi yang harus dilengkapi dalam penyampaian/pengajuan 

bantuan sosial. 

 Masyarakat telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan 

pencairan dana bantuan sosial 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Kesejahteraan  Rakyat diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial di 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah: 

 Program Bantuan Sosial 

Kegiatan Bantuan Sosial 

 

 

2.  Menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum 

a. Menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 65% dan terealisasi sebanyak 65% dengan pencapaian 

kinerja 100%. 

b. Menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum pada tahun 2014 

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan karena angka 

pencapaian kinerja tetap dari tahun ke tahun. 
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      Gambar. Menurunnya Tindak Pelanggaran dan Gangguan Trantibum 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum 

pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 65%, Tahun 2013 

sebanyak 65%, dan Tahun 2014 sebanyak 65% dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 

100%. 

e. Menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum sejak tahun 2012 

s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 
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 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satpol PP 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

menurunkan tindak pelanggaran dan gangguan trantibum. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum di 

Kantor Satpol PP adalah: 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dengan Kegiatan 

pengendalian kemananan lingkungan yang berguna untuk penertiban 

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dengan Kegiatan 

operasi penegakan Perda yang berguna untuk penertiban Pedagang Kaki 

Lima sesuai dengan Perda yang berlaku. 

 

3. Membaiknya hubungan antar intern umat beragama 

a. Membaiknya hubungan antar intern umat beragama ditargetkan pada tahun 

2014 sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan pencapaian kinerja 

100%.  

b. Membaiknya hubungan antar intern umat beragama pada tahun 2014  

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dengan angka 

capaian kinerja tetap. 
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                 Gambar. Membaiknya Hubungan Antar Intern Umat Beragama 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja membaiknya hubungan antar intern umat beragama pada 

Badan Kesbangpol dan linmas Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, 

dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%.  

d. Membaiknya hubungan antar intern umat beragama sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

  Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, koordinasi 

dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kerjasama dengan 

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan keberhasilan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 
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 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, koordinasi 

dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

 Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam menciptakan membaiknya hubungan 

antar intern umat beragama. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator membaiknya hubungan antar intern umat beragama di Badan 

Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan: 

 Antisipasi Terjadinya Unjuk Rasa/Demo 

 Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Rapat Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan: 

 Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

 

4. Membaiknya hubungan antar umat beragama 

a. Membaiknya hubungan antar umat beragama ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar  100% dan terealisasi sebesar 100% dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Membaiknya hubungan antar umat beragama pada tahun 2014  capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan karena setiap tahun 

capaian kinerjanya tetap sebesar 100%. 
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              Gambar. Membaiknya Hubungan Antar Umat Beragama 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja membaiknya hubungan antar umat beragama pada Badan 

Kesbangpol dan linmas Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan 

Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Membaiknya hubungan antar umat beragama sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, koordinasi 

dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kerjasama dengan 

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan keberhasilan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 
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 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, koordinasi 

dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

 Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam menciptakan membaiknya hubungan 

antar umat beragama. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator membaiknya hubungan antar umat beragama di Badan 

Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan: 

Antisipasi Terjadinya Unjuk Rasa/Demo 

Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

Rapar Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan: 

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

 

5. Membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah 

a. Membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% 

dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah pada 

tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dari 

tahun ke tahun karena capaian kinerja tetap sebesar 100%. 
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 Gambar. Membaiknya Hubungan Antar Umat Beragama Dengan 

Pemerintah 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja membaiknya hubungan antar umat beragama dengan 

pemerintah pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 

2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 

100%.  

e. Membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

  Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, 

koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

 Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan keberhasilan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif, koordinasi 

dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

 Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB dan FKDM 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam menciptakan membaiknya hubungan 

antar umat beragama dengan pemerintah. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah 

di Badan Kesbangpol dan  linmas Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan: 

Antisipasi Terjadinya Unjuk Rasa/Demo 

Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

Rapar Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan: 

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

 

6. Hearing Dialog antara : Pejabat  Daerah / Tokoh Masyarakat, dan tokoh Agama 

a. Hearing dialog antara pejabat daerah/tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 30 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali 

sehingga capaiannya sebesar 100% 

b. Hearing dialog antara pejabat daerah/tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

pada tahun 2014 capain kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 
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100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100% .ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja hearing dialog antara pejabat daerah/tokoh masyarakat, 

dan tokoh agama telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya di tahun 2012 

sebanyak 20 kali, tahun 2013 sebanyak 24 kali dan tahun 2014 sebanyak 28 

kali dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 

100% dan tahun 2014 sebesar 100,071%   

e. Hearing dialog antara pejabat daerah/tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun 

hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Realisasi tahun 2012 s/d 2013 anggota dewan sangat responsif terhadap 

permasalahan yang terjadi 

 Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui unjuk rasa ataupun 

demonstrasi ditampung dan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk 

didistribusikan permasalahan ke komisi-komisi yang membidangi 

 DPRD selalu komunikasi dengan para pejabat daerah, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama untuk diadakan rapat dengar pendapat untuk mencari 

solusi dari setiap permasalahan yang ada. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sekretaris DPRD tetap berupaya agar setiap aspirasi yang disampaikan 

oleh masyarakat melalui surat-surat ke Sekretariat DPRD disampaikan 

kepada pimpinan agar direspon dan didistribusikan ke komisi-komisi 

yang terkait agar permasalahan secepatnya dapat ditanggapi 

 Mengundang pejabat daerah tokoh masyarakat, tokoh agama untuk 

duduk bersama memecahkan permasalahan guna mengambil solusi agar 

dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor tercapainya adalah: 

 Pada tahun 2014 banyak warga masyarakat yang menyampaikan 

aspirasinya ke komisi-komisi, lintas komisi melalui surat pengaduan. 
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Berkaitan dengan ini diundanglah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, 

pejabat-pejabat atau kepala SKPD, pimpinan perusahaan yang berkaitan 

dengan penyampaian aspirasi sehingga dilakukan rapat dengar pendapat, 

rapat kerja dengan komisi-komisi maupun lintas komisi. 

 Pada pertengahan bulan September tahun 2014 terjadi pergantian anggota 

dewan hasil pemilu legislatif pada bulan April tahun 2014. Banyaknya 

warga yang menaruh besar harapan kepada para anggota dewan yang 

baru untuk diperhatikan pengaduan-pengaduan mereka 

 Anggota DPRD mengundang langsung tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-

tokoh agama, pejabat daerah, para kepala SKPD, Walikota, para pimpinan 

perusahaan dan sebagainya. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Sekretariat 

Dewan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator hearing dialog antara pejabat daerah/tokoh masyarakat, dan 

tokoh agama di Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

Dengan Kegiatan:   

 Pembahasan Rancangan Perda 

 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh 

masyarakat/tokoh agama 

 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 

 Rapat Paripurna 

 Kegiatan Reses 

 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 

 Pengkajian dan Pembahasan Hal-hal Tertentu yang penting 

 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD 
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7. Pembinaan kepada pekerja seks komersial  

a. Pembinaan kepada pekerja seks komersial ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 6 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali dengan pencapaian kinerja 

66,6%. 

b. Pembinaan kepada pekerja seks komersial pada tahun 2014 capaian kinerja 

66,6% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 66,6%, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 200%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kestabilan dengan 

angka capaian kinerja yang tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

          

 

 
       Gambar.  Pencapaian Pembinaan Kepada Pekerja Seks Komersial 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja pembinaan kepada pekerja seks komersial pada Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 kali Tahun 2013 sebanyak 2 kali, dan 

Tahun 2014 sebanyak 6 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

200%, Tahun 2013 sebesar 200%, dan Tahun 2014 sebesar 66,6%. 

d. Pembinaan kepada pekerja seks komersial sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Pembinaan Kepada Pekerja 
Seks Komersial



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

87 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Banyaknya masyarakat yang resah dengan kehadiran PSK 

 Adanya informasi dari orsos – orsos ,pemerintah, banyaknya PSK pada 

tahun tersebut dikhawatirkan merusak generasi muda, sehingga perlu 

dilakukan penanganan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menambah jumlah kuantitas operasi PSK. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Meningkatnya kesadaran PSK untuk bertobat sehingga jumlah PSK di 

Kota Tebing Tinggi semakin berkurang. 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mejaga lingkungannya dari 

segala maksiat dan perbuatan tercela lainnya. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 mengintensifkan  pembinaan dan pendekatan sehingga PSK yang 

terjaring razia bertobat. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pembinaan kepada pekerja seks komersial. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator pembinaan kepada pekerja seks komersial di Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan Operasi Penjajah Seks Komersial 

 

8. Pembinaan kepada gelandangan dan pengemis  

a. Pembinaan kepada gelandangan dan pengemis ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 6 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali dengan pencapaian kinerja 

66,6%. 
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b. Pembinaan kepada gelandangan dan pengemis pada tahun 2014 capaian 

kinerja 66,6% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 200%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 200%, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kestabilan karena 

angka pencapaian kinerja tetap. 

 

          Gambar. Pencapaian Pembinaan Kepada Gelandangan dan Pengemis 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja pembinaan kepada gelandangan dan pengemis pada Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 kali, Tahun 2013 sebanyak 2 kali, dan 

Tahun 2014 sebanyak 6 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

200%, Tahun 2013 sebesar 200%, dan Tahun 2014 sebesar 66,6%. 

d. Pembinaan kepada gelandangan dan pengemis sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Banyaknya masyarakat yang resah dengan kehadiran Gelandangan dan 

Pengemis 

 Adanya informasi dari orsos – orsos ,pemerintah, banyaknya 

Gelandangan dan Pengemis pada tahun tersebut dikhawatirkan merusak 

generasi muda, sehingga perlu dilakukan penanganan. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 menambah jumlah kuantitas operasi Gelandangan dan Pengemis 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Bahwa pada bulan puasa dan lebaran serta pasca lebaran, kehadiran 

gelandangan dan pengemis di Kota Tebing Tinggi, sangat mengganggu 

ketertiban umum, keindahan kota khususnya ditempat – tempat umum 

oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi perlu segera mengambil tindakan penanganan, 

untuk itu dilakukan operasi Gelandangan dan Pengemis 

 Adanya kecenderungan migrasi Gelandangan dan pengemis dari 

kabupaten/kota tetangga, sehingga perlu menambah intensitas 

penganan melalui operasi rutin gelandangan dan pengemis 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 jumlah operasi yang dilakukan tidak sebanyak pada tahun-tahun 

sebelumnya 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator pembinaan kepada gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan Operasi Gelandangan, Pengemis, dan Orang Gila (Gepeng) 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan kualitas mental 

spriritual masyarakat dan sumber daya aparat dan terwujudnya masyarakat 

madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan 
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akhirnya Terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika dan 

bermartabat  dengan indikator kinerja : 

a. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana keagamaan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan Pembangunan 

Masjid Agung jumlah dana sebesar Rp. 17.250.000.000,- realisasi dana 

Rp. 17.208.578.137,- sehingga persentase realisasi dana 98,31% 

b. Jumlah insiden yang disebabkan perbedaan agama didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Kesbangpol dan linmas Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

dengan Kegiatan: 

 Antisipasi terjadinya unjuk rasa/demo jumlah dana sebesar Rp. 

48.000.000,- realisasi dana Rp. 4.560.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 9,5% 

 Penyelenggaraan rapat monitoring dan pelaporan kominda jumlah 

dana sebesar Rp. 320.620.000,- setelah PA berkurang menjadi Rp. 

161.612.000,- realisasi dana Rp. 161.612.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

c. Terlaksananya sosialisasi pendidikan karakter bagi guru  

d. Terintegrasinya pendidikan karakter pada mata pelajaran di sekolah  

e. Terlaksananya Sertifikasi IMTAQ bagi siswa kelas akhir  

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Menciptakan kehidupan 

masyarakat dan aparatur yang harmonis dalam keberagaman  dengan 

indikator kinerja: 

a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan social didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Bagian Adm.Kesra adalah: 
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Program Bantuan Sosial dengan Kegiatan Bantuan sosial jumlah dana 

sebesar Rp. 176.000.000,- realisasi dana Rp. 128.500.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 73,01% 

 

b. Menurunnya tindak pelanggaran dan gangguan trantibum didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Satpol PP adalah: 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian kemananan lingkungan jumlah dana sebesar Rp. 

858.000.000, realisasi dana Rp. 847.309.000 sehingga persentase 

realisasi dana 98,80 %. 

 Operasi penegakan Perda jumlah dana sebesar Rp. 190.800.000, 

realisasi dana Rp. 189.347.500 sehingga persentase realisasi dana 

99.20%. 

 

c. Membaiknya hubungan antar intern umat beragama  

d. Membaiknya hubungan antar umat beragama  

e. Membaiknya hubungan antar umat beragama dengan pemerintah 

(point c s.d e) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Badan Kesbangpol linmas adalah: 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

dengan Kegiatan: 

 Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) jumlah dana sebesar Rp. 

50.000.000,- realisasi dana Rp. 50.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 

dengan Kegiatan: 

 Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) jumlah dana sebesar 

Rp. 26.200.000,- realisasi dana Rp. 26.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 99,24% 
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 Rapat Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) jumlah dana 

sebesar Rp. 11.308.000,- realisasi dana Rp. 8.648.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 76,47% 

 

f. Hearing Dialog antara : Pejabat  Daerah / Tokoh Masyarakat, dan tokoh 

Agama didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Sekretariat Dewan adalah: 

 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  

dengan Kegiatan:  

 Pembahasan Rancangan Perda dengan jumlah dana sebesar Rp. 

175.415.000,- realisasi dana Rp. 57.860.900,- sehingga persentase 

realisasi dana 32,99%; 

 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh-

tokoh masyarakat/tokoh agama dengan jumlah dana Rp. 

100.540.000,- realisasi dana Rp. 91.080.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 90,59%; 

 Rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan jumlah dana Rp. 5.050.000,- 

realisasi dana Rp. 4.701.600,- sehingga persentase realisasi dana 

93,10%; 

 Rapat Paripurna dengan jumlah Rp. 190.240.000,- realisasi dana Rp. 

144.680.000,- sehingga persentase realisasi dana 76,05%; 

 Kegiatan Reses dengan jumlah dana Rp. 2.379.000.000,- realisasi dana 

Rp. 2.358.100.000,- sehingga persentase realisasi dana 99,12%; 

 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah 

dana Rp. 3.938.000.000,- realisasi dana Rp. 3.879.635.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 98,52%; 

 Pengkajian dan Pembahasan Hal-hal Tertentu yang Penting dengan 

jumlah Rp. 153.732.000,- realisasi dana Rp. 0,- ; 

 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD dengan jumlah Rp. 

288.000.000,- realisasi dana Rp. 121.970.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 42,35%. 
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g. Pembinaan kepada pekerja seks komersial  didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 

Kegiatan Operasi penjajah seks komersial jumlah dana sebesar Rp. 

51.876.000,- realisasi dana Rp. 47.445.920,- sehingga persentase realisasi 

dana 91% 

 

h. Pembinaan kepada gelandangan dan pengemis  didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 

Kegiatan Operasi gelandangan, pengemis dan orang gila jumlah dana 

sebesar Rp. 45.244.000,- realisasi dana Rp. 37.684.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 83% 

 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 

yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 

2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran 

kinerja Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah 

sebagai berikut : 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatkan kualitas mental spriritual 

masyarakat dan sumber daya aparat dan 

terwujudnya masyarakat madani, yang 

bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan akhirnya Terwujudnya kota 

yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika dan 

bermartabat 
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2. Menciptakan kehidupan masyarakat dan 

aparatur yang harmonis dalam keberagaman 

      

 

 

MISI 2 :  “ Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, 

merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan”. 

 

 Untuk mendukung tercapainya misi 2, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini :  

 

Tabel 3.2 

Sasaran Strategis dan indikator kinerja misi 2 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penc

apaia

n 

Tahu

n 

2012 

(%) 

Pencapai

an Tahun 

2013 (%) 

Tahun 2014 

Target 
Realis

asi 

Penca

paian 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatkan 

apresiasi 

masyarakat 

terhadap 

budaya baca 

dalam rangka 

menciptakan 

masyarakat 

yang cerdas, 

sehat dan 

mandiri. 

  

  

  

1 Jumlah 

pengunjung 

perpustakaan 

akbid 

64,36

5 

48,82 2.580 

Org 

-- 0% 

2 Jumlah koleksi 

judul buku yang 

tersedia di 

perpustakaan 

akbid 

- 107,59 1650 

Buku/ 

400 

judul 

 0% 

3 Angka Kelulusan 

Akbid 

(Akbid tidak ada) 

- 100 95 Org  0% 

4 Jumlah 

pengunjung 

64,36 79,69 90.000 

Org 

79.053 

org  

87,84% 
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perpustakaan  

5 

 

 

Jumlah Koleksi 

Judul Buku yang 

Tersedia di 

Perpustakaan 

 

 

138 474 3700 

judul 

16.011 

judul 

432,73

% 

Meningkatkan 

kualitas 

pendidikan 

dan budaya 

yang 

berwawasan 

kebangsaan 

melalui wajib 

belajar 12 

Tahun, yang 

dimulai dari 

tenaga 

kependidikan, 

pendidik, 

peserta didik 

yang 

dilaksanakan 

secara 

berjenjang 

mulai dari usia 

dini sampai 

Perguruan 

Tinggi dapat 

terjangkau dan 

merata; 

1 

 

 

Jumlah Tenaga 

Kependidikan/T

U Akbid 

- 100 55 Org - - 

2 

 

 

 

Jumlah Tenaga 

Pendidik sesuai 

dengan standard 

kompetensi di 

Akbid  

- 100 16 Org - - 

Meningkatnya 

tumbuh 

kembang 

1 

 

 

Terwujudnya 

Kota Layak Anak 

50 % 

 

64,70 24 Kel 21 Kel 87,50% 
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optimal, 

kesejahteraan, 

dan 

perlindungan 

anak; 

Menurunnya 

angka putus 

sekolah 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 APK SD/MI 99,35 94,66 129,33

% 

125,63

% 

96% 

2 APM SD/MI 93,69 91,38 107,74

% 

98,95% 90% 

3 APrS SD/MI 94,22 98,44 125,14

% 

123,56

% 

97% 

4 APK SMP/MTs 108,6

3 

106,67 121,2% 128,57

% 

104% 

5 APM SMP/MTs 102,9

1 

98,26 84,7% 77,39% 89% 

6 APrS SMP/MTs 99,87 98,36 134,5% 82,02% 60% 

7 APK 

SMA/SMK/MA 

78,59 90,49 164,84

% 

159,46

% 

96% 

8 APM 

SMA/SMK/MA 

97,99 87,44 106,3% 68,65% 63% 

  

  

9 APrS 

SMA/SMK/MA 

99,80 132,67 110,54

% 

82,96% 74% 

10 Angka Putus 

Sekolah SD/MI 

175,0

0 

100 0,03% 0,00% 0% 

11 Angka Putus 

Sekolah 

SMP/MTs 

96,67 83,33 0,2% 0,25% 125% 

12 

 

 

Angka Putus 

Sekolah 

SMA/SMK/MA 

48,33 10 0,4% 0,42% 105% 

Meningkatnya 

angka 

melanjutkan 

  

1 Angka 

Melanjutkan dari 

SD/MI ke 

SMP/MTs 

85,00 100 130,1% 119,37

% 

90% 
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2 Angka 

Melanjutkan dari 

SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA 

82,00 100 173,7% 125,53

% 

71% 

Meningkatnya 

proporsi 

pendidik yang 

memenuhi 

kualifikasi 

akademik dan 

standar 

kompetensi 

 

 

 

  

  

  

  

1 

 

 

Jumlah Tenaga 

Pendidik yang 

memenuhi 

kualifikasi 

152,8

0 

124,03 71,1% 79,97% 99% 

2 

 

 

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

yang bersertifikat 

129,0

0 

100 56% 56% 84% 

3 

 

Rasio Guru 

terhadap murid 

SMP/MTs 

98,67 0 16% - - 

4 Rasio Guru 

terhadap murid 

SMA/SMK/MA 

97,30 0 14% - - 

       

5 Rasio Guru 

terhadap murid 

di Akbid 

- 100 1 : 9 

Org 

  

Menurunnya 

angka buta 

aksara 

penduduk 

berusia 15 

tahun ke atas 

1 Angka buta 

aksara penduduk 

berusia 15 tahun 

keatas 

86,36 100 0% - - 

       

Meningkatnya 

prestasi pelajar 

dan 

masyarakat di 

bidang olah 

raga guna 

menciptakan 

1 Jumlah prestasi 

pelajar dan 

masyarakat yang 

diperoleh pada 

tingkat lokal, 

regional, dan 

internasional 

100 320 16 Kali 138 

kali 

862,5% 
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atlet-atlet yang 

berprestasi 

baik  di tingkat 

provinsi 

maupun 

nasional 

2 Jumlah 

gelanggang/balai 

remaja (selain 

milik swasta) per 

1000 penduduk 

0 0 - 0 0% 

Meningkatnya 

angka rata-rata 

lama sekolah 

1 Rata-rata Lama 

Belajar 

     

  - SD/MI 94,57 100 6 thn 6 thn 100% 

    - SMP/MTs 100,0

0 

100 3 thn 3 thn 100% 

     - 

SMA/MA/SMK 

100,0

0 

100 3 thn 3 thn 100% 

Meningkatnya 

akses 

masyarakat ke 

pelayanan 

pendidikan 

yang bermutu 

dan terjangkau 

  

1 Penyediaan 

media 

pembelajaran 

- 100 60% 55% 100% 

      

2 Angka Partisipasi 

Kasar (APK) : 

- 77,21    

  PAUD Non 

Formal 

108,2

9 

 40,5% 24,61% 49% 

  Paket A 94,12 100 0,17% 0 0 

    Paket B 95,56 100 0,6% 0,30% 100% 

  Paket C 98,06 100 2,1% 2,10% 100% 

Meningkatnya 

lembaga 

pendidikan 

kejuruan 

untuk 

menciptakan 

tenaga yang 

siap pakai 

  

  

  

1 Jumlah SMK 

  

 

100 100 5 

Sekola

h 

4 

sekola

h 

80% 

       

2 Perbandingan 

siswa laki-laki 

dengan 

perempuan 

     

       

  - TK/RA 100 100 52,2 : 

47,8% 

49,46: 

50,54% 

100 

  - SD/MI 100 100 54,4 : (51,83 : 100 
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45,6% 48,17)

% 

  - SMP/MTs 100 100 52,4 : 

47,6% 

(49,77 : 

50,23)

% 

 

100 

  - 

SMA/MA/SMK 

100 100 50,1 : 

49,9% 

(45.55: 

54,45)

% 

100 

Menurunnya 

disparitas 

partisipasi dan 

kualitas 

pelayanan 

pendidikan 

antar wilayah, 

gender dan 

sosial ekonomi 

serta antar 

satuan 

pendidikan 

1 Jumlah Sekolah 

Negeri per-

jenjang :  

     

       

  TK 4 sklh 100 4 sklh 4 sklh 100% 

  SD 77 

sklh 

100 77 sklh 77 sklh 100% 

  SMP 11 

sklh 

100 12 sklh 10 sklh 83,83% 

  SMA 4 sklh 100 4 sklh 4 sklh 100% 

  SMK 5 sklh 100 5 sklh 4 sklh 80% 

Meningkatnya 

kerjasama 

dengan 

lembaga-

lembaga 

pendidikan 

dan perguruan 

tinggi negeri 

dan swasta 

yang 

berprestasi 

baik dalam 

maupun luar 

negeri 

1 Jumlah Lembaga 

Pendidikan 

Kecakapan 

Hidup (lembaga 

kursus) yang 

dibantu 

Pemerintah 

     

  - 100 20 

lemba

ga 

- - 

       

       

2 

 

Jumlah siswa 

belajar ke USU 

 

- 0 110 

org 

0 0 
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Tersedianya 

bantuan bagi 

Pendidikan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jumlah lulusan 

SLTA yang 

berprestasi 

melanjut ke 

Perguruan Tinggi 

Negeri 

83,65 100 38,34% -- -- 

2 Jumlah Tenaga 

Pendidik yang 

melanjutkan ke 

jenjang > = S1 

100,2

6 

100  88,46% -- -- 

       

3 Jumlah Siswa 

kurang mampu 

penerima 

beasiswa 

65,70 0 7390 

Org 

7122 

org 

98% 

       

4 Jumlah 

Mahasiswa 

berprestasi 

penerima 

beasiswa 

260,0

0 

0 130 

Org 

700 

org 

583% 

       

5 Jumlah Tenaga 

Pendidik 

berprestasi 

penerima 

beasiswa 

0 0 9 Org 0 0 

       

Meningkatnya 

Rasio 

Ketersediaan 

Sekolah per 

penduduk usia 

sekolah 

1 Angka Kelulusan 

SD/MI  

99 99,48 100% 100% 100% 

       

2 Angka Kelulusan 

SMP/MTs 

89,16 99,4 100% 100% 100% 

3 Angka Kelulusan 

SMA/SMK/MA 

86,96 99,95 100% 100% 100% 

Meningkatnya 

kualitas sarana 

dan prasarana 

pendidikan 

1 Jumlah Sekolah 

yang memiliki:  

     

       

- Perpustakaan - 100 77,8 

sklh 

70,80% 98% 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

101 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

dan 

kebudayaan 

  

- Laboratorium 

MIPA, Bahasa 

dan TIK 

- 100 56 sklh 56 sklh 100% 

       

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

sekolah 

bertaraf 

Internasional 

melalui 

pengembanga

n dan 

pembangunan 

sekolah-

sekolah 

berbasis 

Teknologi 

Informatika  

1 Jumlah sekolah 

RBSI : 

     

SD 100 0 2 sklh 0 0% 

SMP 100 0 2 sklh 0 0% 

SMA 100 0 2 sklh 0 0% 

SMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 0 2 sklh 0 0% 

 2 Jumlah Tutor 

yang mengikuti 

pelatihan 

pendidikan non 

formal 

- 0 60% -- -- 

        

 3 Jumlah Tenaga 

Kependidikan 

yang menguasai 

TIK 

- 0 85% -- -- 

       

 4 Jumlah Sekolah 

yang memiliki 

koneksi internet 

 100 90% -- -- 

 5 Perguruan Tinggi 

yang dibangun 

- - 0 unit 0 unit 0% 

 6 Balai Pelatihan - - 1 unit 1 unit 28,88% 
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Guru yang 

dibangun 

 7 Balai Latihan 

Kerja yang 

dibangun 

- - 1 unit 0 unit 0% 

 8 Jumlah Sarana 

penyelenggaraan 

seni dan budaya 

100 121,43 16 

grup 

17 154% 

 9 Terpilihnya 

juara-juara 

inovasi TTG Tk. 

SMA 

100 100 5 sklh 0 

sekola

h 

0% 

        

 10 Terpilihnya 2 

orang pemuda 

utusan Kota 

Tebing Tinggi 

sebagai peserta 

(BPAP) 

100 100 2 Org 2 Org  100% 

Melestarikan 

budaya lokal, 

kearifan lokal 

(Local Wisdom) 

dan budaya 

bangsa melalui 

pertunjukan 

seni dan 

budaya bangsa 

  

1 Jumlah benda, 

situs dan 

kawasan cagar 

budaya yang 

dilestarikan  

0 0 6 unit 0 0% 

       

2 Jumlah Grup 

Kesenian 

100 

 

106,25 18 

Grup 

17 

Grup 

106% 

3 Jumlah Peserta 

Temu wicara 65 

orang 

100 0 75 org - - 

       

Meningkatkan 

peran serta 

pemerintah 

dan  

1 Jumlah objek 

pariwisata dan 

usaha pariwisata  

1.600 1.600 15 unit 211 1507% 

partisipasi 

masyarakat 

        

2 Jumlah Pagelaran - 100 4 kgt 28 700% 
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terhadap 

kegiatan 

budaya 

  

  

seni dan budaya 

3 Jumlah Festival 

Seni dan Budaya 

10 10 11 kgt 0 0 

4 Jumlah peserta 

camp pemuda 

- - 120 

Org 

- - 

Meningkatnya 

pemberian 

bantuan 

beasiswa bagi 

siswa yang 

kurang 

mampu 

 

1 APK SD/MI 99,35 94,66 129,33

% 

125,63

% 

96% 

2 APM SD/MI 93,69 91,38 107,74

% 

98,95% 90% 

3 APrS SD/MI 94,22 98,44 125,14

% 

123,56

% 

97% 

4 APK SMP/MTs 108,6

3 

106,67 121,2% 128,57

% 

104% 

5 APM SMP/MTs 102,9

1 

98,26 84,7% 77,39% 89% 

 6 APrS SMP/MTs 99,87 98,36 134,5% 82,02% 60% 

 7 APK 

SMA/SMK/MA 

78,99 90,49 164,84

% 

159,46

% 

96% 

  

  

  

  

  

8 APM 

SMA/SMK/MA 

97,99 87,5 106,3% 68,65% 63% 

9 APrS 

SMA/SMK/MA 

99,80 132,7 110,54

% 

82,96% 74% 

10 Angka Putus 

Sekolah SD/MI 

175,0

0 

1 0,03% 0,00% 0% 

11 Angka Putus 

Sekolah 

SMP/MTs 

96,67 0,9 0,2% 0,25% 125% 

12 Angka Putus 

Sekolah 

SMA/SMK/MA 

48,33 0,1 0,4% 0,42% 105% 

Peningkatan 

apresiasi 

masyarakat 

dan aparatur 

1 Meningkatnya 

aktifitas yang 

bernuansa 

apresiasi budaya. 

100 24 6 kali 13 216% 
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terhadap seni, 

budaya dan 

kearifan lokal. 

  

 

 

Meningkatnya 

pemberian 

beasiswa 

kepada tenaga 

pendidik guna 

meningkatkan 

kualitas SDM 

tenaga 

pendidik yang 

berprestasi ke 

jenjang 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

1 Jumlah Tenaga 

Pendidik 

berprestasi 

penerima 

beasiswa 

- 0 9 Org 0 0 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi kedua “Menyelenggarakan 

pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan 

memiliki wawasan kebangsaan”;  yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain 

menunjukkan bahwa : 

Sasaran 3: 

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka 

menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri. 

Indikator : 

1.  Jumlah pengunjung perpustakaan AKBID 

a. Pada Tahun 2014, indikator kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan 

AKBID ditargetkan sebanyak 2.580 org dan terealisasi sebanyak 0 sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 0%. 

b. Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan akbid 

capaian kinerja 0 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 48,82 %, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 64,36%, ini mengalami penurunan/kegagalan.  

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah pengunjung perpustakaan AKBID pada Kantor 
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AKBID Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebanyak 

2.530 orang,  Tahun 2013 sebanyak 2.560 orang dan di tahun 2014 sebanyak 

2.580 orang, dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 64,36 % tahun 2013 

indikator kinerja 48,82 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 0% 

d. Untuk Rasio jumlah pengunjung perpustakaan AKBID pada tahun 2012 s.d 

2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

penurunan / kegagalan tersebut adalah :  

1. Kurangnya petugas perpustakaan AKBID yang berlatar belakang 

pendidikan D3 Perpustakaan.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

3. Meningkatkan kwalitas pelayanan perizinan  

       Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-

faktor penyebabnya/tidak tercapiannya  adalah : 

1.  Kurangnya petugas perpustakaan AKBID yang berlatar belakang 

pendidikan D3 Perpustakaan.  

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

e.  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

AKBID Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator. 

 

2.  Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan AKBID 

a. Pada Tahun 2014 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan 

AKBID ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1.650 buku/400 judul buku 

dan terealisasi sebanyak 0%. 

b. Pada Tahun 2014  Indikator Kinerja Jumlah koleksi judul buku yang tersedia 

di perpustakaan AKBID pada tahun 2014  capaian kinerja 0 % dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 107,59% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 0%, 

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan.(contoh) 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan 

akbid  
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d. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan akbid sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan, atau 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

    Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

   Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari    

penurunan tersebut antara lain: 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Akademi 

Kebidanan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di 

perpustakaan akbid. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan 

akbid di Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi. 

 

3.  Angka Kelulusan Akbid 

Pada Tahun 2013 ditargetkan Angka Kelulusan AKBID sebanyak 86 orang, 

yang terealisasi 86 orang dengan pencapaian sebesar 100%, Hal ini disebabkan: 

Program dan kurikulum sesuai dengan perencanaan. 

a. Angka kelulusan AKBID ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 95 orang dan 

terealisasi sebanyak  

b. Angka kelulusan AKBID pada tahun 2014  capaian kinerja ....... % dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100, 

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja angka kelulusan akbid  

d. SKPD yang mempunyai SPM pada misi kedua ini adalah  
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e. Angka kelulusan akbid sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan, atau penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

f. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Akademi 

Kebidanan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan angka kelulusan akbid. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator angka kelulusan akbid di Akademi Kebidanan Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 

4.  Jumlah pengunjung perpustakaan 

a. Jumlah pengunjung perpustakaan ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

90.000 orang dan terealisasi sebanyak 79.053 orang, pencapaian kinerja 

87,84%. 

b. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2014  capain kinerja 87,84% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja (79,69%), dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja (64,36%). ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah pengunjung perpustakaan pada Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra target Tahun 2012 sebanyak 80.000 orang, Tahun 2013 

sebanyak 85.000 orang dan Tahun 2014 sebanyak 90.000 orang dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 64,36%, Tahun 2013 sebesar 79,69%, 

dan Tahun 2014 sebesar 87,84%. 
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d. Jumlah pengunjung perpustakaan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adanya sarana prasarana yang memadai berupa bahan pustaka yang 

semakin bervariasi, wifi dan website yang ada pada Kantor Perpustakaan, 

Arsip dan Dokumentasi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan 

 Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan terutama layanan yang 

berbasis digital untuk menghadapi perkembangan teknologi yang 

semakin pesat. 

 Menambah koleksi bahan pustaka baik bahan pustaka cetak maupun 

bahan pustaka non cetak. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adanya sarana prasarana yang memadai berupa bahan pustaka yang 

semakin bervariasi dengan menambah koleksi novel dan buku kuliner, 

jaringan wifi gratis, dan tersedianya ruang audio visual. 

 Ditambahnya jam layanan perpustakaan pada hari Minggu 

 Adanya kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat seperti 

lomba bercerita (story telling) untuk pelajar SD/MI, lomba mewarnai 

untuk siswa tingkat PAUD dan TK, dan adanya pemilihan pengunjung 

perpustakaan teladan.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan terutama ke daerah yang 

masyarakatnya susah untuk menjangkau Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kota Tebing Tinggi dengan menambah mobil perpustakaan 

keliling 

 Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan terutama layanan yang 

berbasis digital untuk menghadapi perkembangan teknologi yang 

semakin pesat. 

 Menambah koleksi bahan pustaka baik bahan pustaka cetak maupun 

bahan pustaka non cetak. 
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 Melakukan sosialisasi perpustakaan ke sekolah-sekolah. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Perpustakaan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada para pemustaka. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah pengunjung perpustakaan di Kantor Perpustakaan 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan:  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan 

Surat Kabar/Majalah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan: 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Pengadaan Mebeleur 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

Kegiatan: 

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong 

Terwujudnya Masyarakat Pembelajaran 

Pengadaan Perlombaan-perlombaan 

Pemilihan Pengunjung Perpustakaan Teladan 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

110 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Observasi Perpustakaan dan Arsip 

 

5. Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan  

a. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 3.700 judul dan terealisasi sebanyak 16.011 judul, 

pencapaian kinerja 432,73%. 

b. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2014  

capaian kinerja 432,73% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% (474%), 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100% (138%), ini mengalami 

penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan 

pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2.500 judul, 

Tahun 2013 sebanyak 3.000 judul dan pada Tahun 2014 sebanyak 3.700 judul 

dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 138%, Tahun 2013 sebesar 

474% dan Tahun 2014 sebesar 432,73%. 

d. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan sejak tahun 2012 

s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Penataan dan penyusutan arsip yang ada di SKPD pada lingkungan 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Adanya jumlah anggaran yang memadai untuk penambahan judul 

koleksi bahan pustaka. 

 Melakukan pemeliharaan atas koleksi bahan pustaka yang ada. 

 Melakukan pengadaan bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Berkurangnya jumlah anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan 

karena keterbatasan anggaran keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

 Adanya kenaikan harga buku pada Tahun 2014. 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Menambah jumlah anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan 

 Berkoordinasi dengan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi  

Provinsi Sumatera Utara dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

untuk mendapatkan bantuan buku. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kepada 

pemustaka. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan 

pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

 Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

Kegiatan: 

Pengadaan buku-buku perpustakaan 

Pengadaan buku rumah baca 

Pengadaan buku perpustakaan keliling 

 

Sasaran 4: 

Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya yang berwawasan kebangsaan 

melalui wajib belajar 12 Tahun, yang dimulai dari tenaga kependidikan, pendidik, 

peserta didik yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia dini sampai 

Perguruan Tinggi dapat terjangkau dan merata; 

Indikator: 

1. Jumlah Tenaga Kependidikan/TU AKBID  

Pada Tahun 2013 ditargetkan Jumlah Tenaga Kependidikan/TU AKBID 

sebanyak 50 orang, yang terealisasi 50 orang dengan pencapaian sebesar 100%, 

hal ini disebabkan: Belum dipenuhinya permintaan pegawai oleh BKPP. 

a. Jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 55 Orang dan terealisasi sebanyak  

b. Jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID pada tahun 2014  capaian kinerja % 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2012 capaian 
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kinerja 100, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan.(contoh) 

b. Jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID pada tahun 2014  capain kinerja  % 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2012 ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. (contoh). 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID  

d. SKPD yang mempunyai SPM pada misi kedua ini adalah 

e. Jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan, atau penurunan/kegagalan. Adapun 

hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

f. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam menempatkan jumlah tenaga 

kependidikan/TU AKBID. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah tenaga kependidikan/TU AKBID di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

2. Jumlah Tenaga Pendidik sesuai dengan standard kompetensi di AKBID   

Pada Tahun 2013 ditargetkan Jumlah Tenaga Pendidik sesuai dengan 

standard kompetensi di AKBID  sebanyak 14 orang, yang terealisasi 14 orang 

dengan pencapaian sebesar 100%, hal ini disebabkan: Belum dipenuhinya 

permintaan pegawai oleh BKPP. 

a. Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard kompetensi di AKBID 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 16 Orang dan terealisasi sebanyak  
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b. Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard kompetensi di AKBID pada 

tahun 2014  capaian kinerja 0 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100, ini mengalami 

penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kenaikan/keberhasilan. 

b. Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard kompetensi di AKBID pada 

tahun 2014  capain kinerja 0 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, 

dan pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan/keberhasilan. (contoh). 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard 

kompetensi di akbid  

d. SKPD yang mempunyai SPM pada misi kedua ini adalah  

e. Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard kompetensi di akbid sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan, atau 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

f. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam menempatkan jumlah tenaga pendidik 

sesuai dengan standard kompetensi di Akbid. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah tenaga pendidik sesuai dengan standard kompetensi di 

Akbid di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi  

 

Sasaran 5: 
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Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan 

anak; 

Indikator: 

1. Terwujudnya Kota Layak Anak 

a. Terwujudnya Kota Layak Anak yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

24 kelurahan dan terealisasi sebanyak 21 kelurahan dengan pencapaian 

kinerja sebesar 87,50% 

b. Terwujudnya Kota Layak Anak pada tahun 2014 capaian kinerja 87,50 % dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 64,70%, hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 

capaian kinerja 50%, hal ini juga menunjukan peningkatan/keberhasilan. 

 
 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja terwujudnya Kota Layak Anak pada Kantor PPAKB Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 sebanyak 10 

kelurahan, tahun 2013 sebanyak 17 kelurahan dan di tahun 2014 sebanyak 24 

kelurahan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 50%, tahun 2013 

sebesar 64,70% dan tahun 2014 mencapai 87,50% 

d. Untuk Terwujudnya Kota Layak Anak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Tebing 

Tinggi sebagai Kota Layak Anak. kesadaran penduduk untuk datang 

mendaftarkan identitas dirinya 

 Dukungan serta peran serta seluruh SKPD Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis gender 

dan anak 

0

50

100

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun2014

Terwujudnya Kota Layak Anak
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 s.d 2013 antara lain : 

 Mengadakan pembinaan Kota layak anak di kelurahan 

 Mengadakan kegiatan forum anak 

Dan untuk tahun 2014 juga mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun 

hal-hal yang menduung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 

 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Tebing 

Tinggi sebagai Kota Layak Anak. kesadaran penduduk untuk datang 

mendaftarkan identitas dirinya 

 Dukungan serta peran serta seluruh SKPD Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis gender 

dan anak 

 Meningkatnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan ini antara lain : 

 Mengadakan pembinaan Kota layak anak di kelurahan 

 Adanya wadah untuk menampung aspirasi anak dengan dibentuknya 

forum anak 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Kota Layak Anak di Kantor PPAKB Kota Tebing Tinggi adalah 

: 

 Program keserasian kebijakan  peningkatan kualitas anak dan 

perempuan, dengan kegiatan : fasilitasi forum anak Kota Tebing Tinggi 

 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, 

dengan kegiatan : Sosialisasi Anggaran Responsive Gender (ARG), Rapat 

koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG) dan focal 

point PUG, Jambore anak dan pengembangan sistem informasi gender 

dan anak 

 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, 

dengan kegiatan : Rapat koordinasi gugus tugas KLA (Kota Layak 
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Anak), Sosialisasi trafficking, PKDRT dan Kota Layak Anak melalui 

radio, pembinaan Kota Layak Anak 

Sasaran 6 : 

Menurunnya angka putus Sekolah, 

Dari semua indikator sasaran pada tabel diatas menunjukkan secara umum terjadi 

trend peningkatan capaian indikator sasaran dari tahun 2013 ke tahun 2014. Bahwa 

yang mempengaruhi terjadinya trend ini adalah tingginya animo masyarakat dari 

luar kota yang mengikuti pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Tebing 

Tinggi. 

 

Sasaran 7 :  

Meningkatnya angka melanjutkan,  

Dari semua indikator sasaran pada tabel di atas menunjukkan peningkatan  dari 

tahun 2013 ke 2014, angka melanjut dari SD/MI ke SMP/MTs, dan angka 

menlanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA dan SMK. 

 

Sasaran 7 : 

Meningkatnya proporsi tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan 

standard kompetensi,  

Dari indikator kerja: jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi,  

penyerapan guru untuk pemenuhan kualifikasi dan uji kompetensi , sertifikasi rasio 

guru terhadap murid SD/MI,  rasio guru terhadap murid SMP/MTs,  rasio guru 

terhadap murid SMA/SMK/MA,  bila dibaca pada tabel diatas perbandingan 

capaian tahun 2013 dengan tahun 2014 adanya penurunan capaian dan ada juga 

peningkatan capaian. 

 

Sasaran 8: 

Menurunnya angka buta aksara 15 tahun ke atas.  

Dari tabel diatas, perbandingan capaian 2013 dengan capaian 2014 telah tercapai 

penurunan angka buta aksara sebesar 13,43%. 

 

Sasaran 9 : 

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah,  

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata lama sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

dan SMK dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0,67% pada 
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jenjang pendidikan SD dan SMP-SMA telah memenuhi target dari tahun 2013 ke 

tahun 2014. 

 

Sasaran 10 : 

Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan 

terjangkau,  

Dari indikator penyediaan media pembelajaran, jumlah sekolah yang melaksanakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan angka partisipasi kasar PAUD-Non 

Formal, Paket A, B, dan C. Dapat dilihat pada tabel diatas perbandingan tahun 2013 

dengantahun 2014 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh dana dan dengan 

bertambahnya kelompok bermain PAUD-Non Formal, serta Kelompok belajar Paket 

A, B, dan C. 

 

 

Sasaran 11 : 

Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan untuk menciptakan tenaga yang siap 

pakai,  

Dari indikator Jumlah SMK tidak ada penambahan unit serkolah baru, namun ada 

penambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 1 ruang kelas. Hal ini menunjukkan 

meningkatnya animo masyarakat memasuki Sekolah Menengah Kejuruan.  

 

Sasaran 12 : 

Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar 

wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan, berdasarkan 

tabel diatas tidak ada penambahan Unit sekolah baru Negeri untuk semua jenjang 

pendidikan. 

 

Sasaran 13 : 

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan 

tinggi negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam maupun luar negeri.  

Sampai dengan saat ini dari berbagai Lembaga Pendidikan Kecakapan hidup 

(Lembaga Kursus) belum ada yang dibantu oleh pemerintah kota. 

 

Sasaran 14 : 

 Tersedianya bantuan bagi Pendidikan,  
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Dari indikator jumlah lulusan SLTA yang berprestasi melanjut ke PTN terjadi 

kenaikan sebesar 0,8%. Jumlah tenaga pendidik yang melanjut ke jenjang S-1, terjadi 

penurunan disebabkan Guru yang berusia 50 Tahun ke atas tidak berminat untuk 

melanjutkan pendidikan ke S-1. Untuk indikator jumlah siswa kurang mampu 

berprestasi penerima beasiswa terjadi penurunan sebesar 33%, hal ini disebabkan 

adanya pemberian beasiswa melalui dana APBN bagi siswa yang orangtuanya 

memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jumlah Mahasiswa berprestasi penerima 

beasiswa meningkat dari tahun ke tahun hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

jumlah penerima beasiswa berprestasi sebesar 186%. 

 

Sasaran 15: 

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah.  

Dari indikator angka lulusan SD/MI terjadi penurunan lulusan sebesar 1%, 

SMP/MTs terjadi peningkatan 0,03%, SMA/MA/SMK terjadi peningkatan 0,15%. 

 

Sasaran 16 :  

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.  

Dengan indikator jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terjadi peningkatan 

sebesar 10,04%, laboratorium IPA-Bahasa dan TIK terjadi kenaikan sebesar 13,04%, 

dan seluruh sekolah di tebing tinggi telah terkoneksi dengan internet. 

 

Sasaran  17 :   

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf Internasional melalui 

pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi Informatika.  

Pada tahun 2014 sekolah RSBI telah dihapuskan diganti dengan sekolah potensial. 

Indikator : 

1. Perguruan Tinggi yang dibangun 

a. Pembangunan Perguruan Tinggi yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 0 unit dengan pencapian 0%.  

b. Pencapaian Pembangunan Perguruan Tinggi pada tahun 2012 sebesar 0%, 

dan tahun 2013 sebesar 0%, hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian untuk 

pembangunan Perguruan Tinggi sebesar 0%, dan tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya. 
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Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Pembangunan Perguruan Tinggi 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembangunan Perguruan Tinggi pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  0 unit, 

2013 sebanyak 0 unit dan di tahun 2014 target 0 Unit, dengan pencapaian 

tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0 %) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk pembangunan Perguruan Tinggi tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan.  

Sedangkan untuk tahun 2014 pembangunan Perguruan Tinggi tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan sama seperti pada tahun-tahun 

sebelumnya, dengan pencapaian kinerja masih sebesar (0%). Adapun 

penyebab kegagalan tersebut yaitu : 

 Belum tersedianya lahan atau lokasi pembangunan Perguruan Tinggi. 

 Belum tersedianya anggaran dana untuk pembangunan Perguruan 

Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

pelaksanaan pembangunan Perguruan Tinggi. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja pembangunan Perguruan Tinggi pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan belum terlaksana. 

 

2. Balai Pelatihan Guru yang dibangun 

a. Pembangunan Balai Pelatihan Guru yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 1 unit dengan pencapian 28,88%.  

b. Pencapaian Pembangunan Perguruan Tinggi pada tahun 2012 sebesar (0 %), 

dan tahun 2013 sebesar (0 %), hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian untuk 

pembangunan Balai Pelatihan Guru sebesar 28,88%,  dalam hal ini terjadi 

peningkatan/keberhasilan pada tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembangunan Gedung Balai Pelatihan Guru pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebanyak  0 unit, 2013 sebanyak 0 unit dan di tahun 2014 target 1 Unit, 

dengan pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0 %) dan 

tahun 2014 pencapaian sebesar (28,88%). 

d. Untuk pembangunan Gedung Balai Pelatihan Guru tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan untuk tahun 2014 pembangunan Gedung Balai Pelatihan Guru 

mengalami peningkatan/keberhasilan dengan pencapaian kinerja sebesar 

(28,88%). Adapun penyebab peningkatan/keberhasilan tersebut yaitu : 
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 Tersedianya lahan atau lokasi pembangunan. 

 Tersedianya anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Pelatihan Guru. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja pembangunan Gedung Balai Pelatihan Guru 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan Pembangunan 

Gedung Pertemuan Balai Kartini (BKP 2014). 

 

3. Balai Latihan Kerja yang dibangun 

a. Pembangunan Balai Latihan Kerja yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 1 unit dengan pencapian kinerja (0%).  

b. Pencapaian Pembangunan Balai Latihan Kerja pada tahun 2012 sebesar  

(0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian untuk 

pembangunan Balai Latihan Kerja sebesar (0%),  masih belum mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.4 Grafik Pencapaian Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 
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sebanyak  0 unit, 2013 sebanyak 0 unit dan di tahun 2014 target 1 Unit, 

dengan pencapaian tahun 2012 sebesar (0 %), tahun 2013 sebesar (0 %) dan 

tahun 2014 pencapaian sebesar    (0 %). 

d. Untuk pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

e. Sedangkan untuk tahun 2014 pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja 

belum mengalami peningkatan/keberhasilan dengan pencapaian kinerja 

sebesar (0 %). Adapun penyebab kegagalan kinerja yaitu : 

 Tidak tersedianya lahan atau tempat untuk membangun Balai Latihan 

Kerja 

 Belum adanya anggaran dana untuk pembangunan Balai Latihan Kerja. 

f. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan belum terlaksana. 

 

4. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

a. Pada Tahun 2014 target jumlah pagelaran seni dan budaya sebanyak 4 

kegiatan dan terealisasi sebanyak 28 kegiatan dengan pencapaian kinerja 

sebesar 700% 

b. Pada tahun 2014 jumlah pagelaran seni dan budaya dengan capaian 

kinerja 700%, pada tahun 2013 capaian kinerja 300% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 300%, hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 

  

5. Terpilihnya juara-juara inovasi TTG Tk. SMA 

a. Pada Tahun 2014, indikator Terpilinya juara – juara TTG Tk. SMA 

ditargetkan sebanyak 5 sekolah dan terealisasi sebanyak 0 sekolah 

sehingga capaian kinerja indikator Terpilihnya juara – juara TTG Tk. 

SMA sebesar 0%  
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b. Pada tahun 2014 Indikator Terpilihnya juara – juara TTG Tk. SMA, 

capaian kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami penurunan/kegagalan.  

 

 
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terpilihnya juara – juara TTG Tk. SMA pada BPMPK 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebanyak 5 

Sekolah,  Tahun 2013 sebanyak 5 sekolah dan di tahun 2014 sebanyak 5 

Sekolah, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100 % tahun 2013 

indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0%. 

d. Pada Tahun 2014, indikator Terpilihnya juara – juara TTG Tk. SMA 

Tahun 2014 sebesar 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan (tetap). 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan (tetap) 

tersebut adalah :  

Peningkatan Pelatihan-pelatihan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan    

keberhasilan/peningkatan (tetap) pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Penataan yang berkelanjutan terhadap Juara-juara TTG Tk SMA  

 e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 
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kinerja utama Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

tentang TTG. 

f.   Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada 

sasaran dan indicator Terpilihnya juara – juara TTG Tk. SMA pada 

Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Kota 

Tebing Tinggi   

 

6. Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota Tebing Tinggi sebagai peserta (BPAP). 

a. Pada tahun 2014 untuk indikator Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota 

Tebing Tinggi sebagai peserta (BPAP) ditargetkan 2 orang dan terealisasi 

sebanyak 2 orang maka pencapaian kinerja 100%. 

b. Pada tahun 2014 Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota Tebing Tinggi 

sebagai peserta (BPAP) dengan capaian kinerja 100%, tahun 2013 capaian 

kinerja 100% dan tahun 2012 capaian kinerja 100%. hal ini menunjukan tidak  

adanya perbandingan. 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk Indikator 

Kinerja Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota Tebing Tinggi sebagai peserta 

(BPAP) pada Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 2 orang, 2013 2 

orang dan 2014 2 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 100%, tahun 

2013 indikator kinerja mencapai 100% dan ditahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 
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d. Target pada tahun 2013 sebesar 2 orang realisasi sebesar 2 orang maka capaian 

indikator kinerja 100%, jika dibandingkan pada tahun 2012 realisasi kinerja 

sebesar 100%. Jadi pada tahun 2013 tidak ada perbandingan. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Pengiriman utusan perwakilan Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) orang ke 

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dalam acara Jambore Pemuda/Bhakti 

Pemuda Antar Provinsi Tahun 2013. 

Pada tahun 2014 Untuk indikator kinerja Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota 

Tebing Tinggi sebagai peserta (BPAP) target 2 orang, realisasi sebanyak 2 

orang, dengan capaian kinerja 100%, maka pada tahun 2014 tidak mengalami 

mengalami peningkatan/penurunan.  

 Adapun hal-hal yang mendukung mengalami peningkatan/keberhasilan 

tersebut adalah :  

- Pengiriman utusan perwakilan Kota Tebing Tinggi yang telah lulus seleksi di 

tingkat Lokal ke Tingkat provinsi sebanyak 2 (dua) orang dan  ke Tingkat 

Nasional di Nusa Tenggara Timur dalam acara Jambore Pemuda Indonesia 

(JPI)  dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)Tahun 2014. 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari indikator 

kinerja yang ditarget antara lain : 

1) Pemerintah daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan 

untuk aktifitas kepemudaan baik di tingkat lokal,tingkat Provinsi dan Nasional. 

2) Pemerdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan potensi, mental spritual, pengetahuan, serta 

keterampilan diri menuju kemandirian pemuda. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia, Sarana dan Anggaran yang 
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dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang Pemuda. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan 

indikator Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota Tebing Tinggi sebagai 

peserta (BPAP) di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tebing Tinggi  adalah : 

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang mana kegiatan ini telah 

mengirimkan 1 (satu) Pemuda ke Tingkat Nasional di event Jambore Pemuda 

Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Propinsi di Nusa Tenggara Timur. 

 

Sasaran 18 : 

Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (local wisdom) dan budaya bangsa melalui 

pertunjukkan seni dan budaya bangsa. 

Indikator : 

1. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. 

a. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang 

ditarget pada tahun 2014 14 unit dan terealisasi sebanyak 0 unit pencapaian 

kinerja 0%. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan dengan capaian kinerja 0%, tahun 2013 capaian kinerja 0% dan 

tahun 2012 capaian kinerja 0%, Hal ini menunjukan tidak ada 

peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

Pada Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 4 unit, 2013 5 unit 

dan tahun 2014 6 unit, dengan capaian kinerja di tahun 2012 0%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0%. 

d. Target pada tahun 2013 sebanyak 3 unit dan realisasi 0 unit maka capaian 

kinerja 0%, jika dibandingkan pada tahun 2012 target 14 unit realisasi 0 unit 

maka capaian kinerja 0%, jadi tidak ada perbandingan antara capaian 

indikator kinerja tahun 2012 s/d 2013. 

Target pada tahun 2014 sebanyak 14 unit dan realisasi 0 unit maka capaian 

kinerja 0%, maka untuk indikator kinerja Jumlah benda, situs dan kawasan 

cagar budaya yang dilestarikan Tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

dari indikator kinerja yang ditarget antara lain : 

1) Membentuk Tim Inventaris Cagar Budaya 

2) Meregister cagar Budaya yang akan dilestarikan 

3) Menambah Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan. 

2012 2013 2014
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4) Mengalokasikan dana pada situs / cagar budaya yang akan 

dilestarikan baik yang bersumber dana APBD,APBD PROV dan 

APBN. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Sarana yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tebing Tinggi adalah Program Pegelolaan Kekayaan Budaya. 

 

 

2. Jumlah Grup Kesenian. 

a. Tahun 2014 jumlah grup kesenian sebanyak 16 grup dan terealisasi 

sebanyak 17 grup dengan capaian kinerja 106 %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah grup kesenian capaian kinerja 106%, tahun 2013 

capaian kinerja 106% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%. Hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah Grup Kesenian Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 14 grup, 2013 16  grup dan tahun 2014 17 grup, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 100%, tahun 2013 indikator kinerja 

mencapai 106% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 106%. 

d. Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 % 

e.  Pada tahun 2013 target sebesar 16 group dan realisasi sebanyak 17 group 

maka capaian kinerja sebesar 106%, jika dibandingkan pada tahun 2012 

capaian kinerja sebesar 100%. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah : 

-  Bertambahnya daftar sanggar kesenian yang ada di Kota 

Tebing  Tinggi. 

    Pada tahun 2014 target  sebanyak 16 grup dan terealisasi sebanyak 17 group 

dengan capaian kinerja 106 %, maka untuk indikator kinerja Jumlah group 
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kesenian pada tahun 2013-2014 Tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

dari indikator kinerja yang ditarget antara lain : 

- Menfasilitasi / Meningkatkan Sarana dan Prasarana grup 

kesenian. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Sarana yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada    sasaran 

dan indikator Jumlah grup kesenian di Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah Program 

Pegelolaan Kekayaan Budaya. 

 

3. Jumlah Peserta Temu Wicara 65 orang. 

a. Pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang yang ditargetkan 

pada sebanyak 75 orang dan terealisasi sebanyak 0 dengan pencapaian 

kinerja 0%. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang dengan capaian 

kinerja 0%, tahun 2013 capaian kineja 0% dan tahun 2012 capaia kinerja 

100%. Hal ini menunjukkan tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah peserta temu wicara 65 orang Pada Kantor Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana renstra target 2012 Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang, 

2013 Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang dan tahun 2014 Jumlah Peserta 

Temu Wicara 65 Orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 100%, tahun 

2013 indikator kinerja mencapai 0 % dan ditahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 0 %. 

d. Target pada tahun 2013 sebanyak 65 orang dan realisasi 0, maka capaian 

kinerja 0%. Jika dibandingkan pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 

100%. Jadi indikator capaian kinerja mengalami penurunan. 

 Adapun yang tidak tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Kegiatan tersebut tidak tertampung dalam APBD/P.APBD 

Tahun Anggaran 2013. 

Target pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang yang 

ditargetkan pada sebanyak 75 orang dan terealisasi sebanyak 0 dengan 

capaian kinerja 0%. 

 Adapun yang tidak tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Kegiatan tersebut tidak tertampung dalam Program Rutin 

dibidang pemuda Tahun Anggaran 2014. 

 Adapun upaya untuk meningkatkan kegiatan tersebut adalah : 
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- Kegiatan tersebut tertampung dalam Program kegiatan rutin 

dibidang pemuda pada Tahun Anggaran 2014. 

- Mengalokasikan dana untuk kegiatan Temu Wicara. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang 

dapat  mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kepemudaan. 

f.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang di Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah  

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di kegiatan 

Fasilitasi Pekan Temu Wicara di Tahun Anggaran 2012. 

 

Sasaran 19 :  

Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 

budaya. 

Indikator: 

1. Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata. 

a. Pada tahun 2014 Jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata ditargetkan 

sebanyak 15 unit dan terealisasi sebanyak 211 unit dengan pencapaian 

kinerja 1406  %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah obek pariwisata dan usaha pariwisata capaian 

kinerja 1406%, tahun 2013 capaian kinerja 1600% dan tahun 2012 capaian 

kinerja 1458%. Pada tahun 2012 s/d 2013 hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Jika dibandingkan pada tahun 2014 Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah objek Pariwisata dan usaha pariwisata Pada 

Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 13 unit, 2013 14 unit dan 

tahun 2014 15 unit, dengan capaian kinerja di tahun 2012 1458%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 1600% dan ditahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 1406 %. 

d. Target pada tahun 2013 sebesar 14 unit dan realisasi sebesar 224 unit maka 

capaian kinerjanya sebesar 1600%. Jika dilihat pada tahun 2012 capaian 

kinerja sebesar 1458%, jika dibandingkan pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan. Maka jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata tahun 

2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 Adapun hal-hal yang mendukung antara lain adalah : 

- Bertambahnya usaha industri pariwisata seperti : Hotel, 

Restaurant, Travel (Agent Perjalananan ), Kolam Renang, 

Kolam Pancing, Oukup, Salon dan Karoeke milik 

masyarakat.  
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Pada tahun 2014 Jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata ditargetkan 

sebanyak 15 unit dan terealisasi sebanyak 211 unit dengan pencapaian 

kinerja 1406  %. Jadi Tahun 2014 mengalami penurunan  

 Adapun faktor-faktor  penyebabnya antara lain : 

1) Terjadi kesalahan Catat / perhitungan pendataan pada indikator 

jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata yang seharusnya 

211 atau 1507 % tahun 2013 tetapi tidak mempengaruhi capaian 

kinerja di tahun 2014, tetap mengalami peningkatan yang telah 

ditargetkan di Tahun 2014. 

2) Kurang tenaga di bidang perencanaan dan pelaporan. 

 Adapun upaya–upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan pada tahun 2012,2013 dan 2014 

antara lain : 

1)  Mensosialisasikan Kepariwisataan kepada Masyarakat yang 

merupakan salah satu indikator pendukung pertumbuhan 

ekonomi. 

2)  Menambah Sumber Daya dibidang kepariwisataan. 

3)  Mengalokasikan dana di bidang kepariwisataan untuk 

mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik yang 

bersumber dana dari APBD,APBD Prov, dan APBN. 

4)  Menambah Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan dan 

Pelaporan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada  Dinas   

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

alokasi Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan / pembinaan di bidang 

kepariwisataan. 
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f.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata di Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah 

Program Pengembangan Pariwisata Daerah. 

 

2. Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya 

a. Pada tahun 2014 target Jumlah Pagelaran seni dan budaya sebanyak 4 

Kegiatan  dan terealisasi sebanyak 28 Kegiatan unit dengan pencapaian 

kinerja 700 %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah Pagelaran seni dan budaya dengan capai kinerja 

700%, pada tahun 2013 capaian kinerja 300% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 300%, hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 1 Kegiatan, 2013 3 Kegiatan dan tahun 2014 4 

Kegiatan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 300%, tahun 2013 indikator 

kinerja mencapai 3000% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 700%. 
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d.  Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 %. 

e. Target sebanyak 1 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan maka capaian 

indikator kinerja sebesar 300%, jika dilihat pada tahun 2012 capaian kinerja 

sebesar 300%. Jadi tidak ada perbandingan capaian kinerja antara tahun 

2012 dan 2013 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Pengiriman seniman perwakilan KotaTebingTinggi sebanyak 

47 orang dalam acara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 

dan Pagelaran Sendratari Kolosal dalam Peringatan Hari 

Sumpah Pemuda serta Peringatan Peristiwa 13 Desember. 

Untuk Indikator Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya  tahun 2014 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 

 Adapun hal-hal yang mendukung antara lain adalah : 

1) Meningkatnya apresiasi para siswa dan masyarakat di bidang 

kesenian. 

2) Di Fasilitasinya Anggaran Pagelaran Kesenian secara 

berkesinambungan. 

 Adapun upaya–upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan pada Tahun 2012 s/d 2014 adalah : 

1) Melakukan Kaderisasi para siswa dan masyarakat pada pelatihan 

kesenian bagi generasi muda yang telah dilaksanakan Dinas 

Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata setiap Tahunnya. 

2) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

kesenian. 

3) Mengalokasikan Anggaran secara rutin setiap tahunnya untuk 

memfasilitasi para siswa dan Masyarakat di bidang kesenian. 
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f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan khususnya 

kesenian. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada   sasaran 

dan indikator Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata di Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah  

1) Program  Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Kegiatan 

Pagelaran Sendratari Kolosal yang melibatkan para siswa 

dibidang kesenian khususnya pertunjukan pagelaran drama 

kolosal sejarah perjuangan pejuang – pejuang Indonesia dalam 

rangka Hari Sumpah Pemuda dan Peristiwa 13 Desember 1945 

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan 

Pagelaran Seni Tingkat Provinsi dengan pengiriman Tim 

Kesenian ke event PRSU,Acara Penyambutan Muspida dan Pesta 

budaya dan Pagelaran Seni 

3. Jumlah Festival Seni dan Budaya. 

a. Pada tahun 2014 Jumlah Festival Seni dan Budaya yang ditargetkan 

sebanyak 11 Kegiatan dan terrealisasi sebanyak 0 Kegiatan dengan 

pencapaian kinerja 0 %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah Festival Seni dan Budaya dengan capian kinerja 

0%, tahun 2013 capaian kinerja 0% dan tahun 2012 capaian kinerja 10% 

Untuk indikator jumlah festival Seni dan budaya menunjukkan tidak 

adanya  penurunan / kenaikan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Festival Seni dan Budaya dan Budaya Pada Kantor Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana renstra target 2012 9 Kegiatan, 2013 10 Kegiatan dan tahun 

2014 11 Kegiatan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 10%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0%. 

d.  Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 %. 

e. Target sebanyak 10 kegiatan dan realisasi sebanyak 1 kegiatan maka 

capaian kinerja sebesar 10%. Jika dibandingkan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 10%. Jadi tidak ada perbandingan antara tahun 2012 dan 2013 tidak 

mengalami peningakatan dan penurunan.  

 Adapun hal-hal yang penyebab tidak tercapainya  antara lain adalah : 

1) Kurang Sumber Daya yang berkompeten . 

2) Kurangnya Dana untuk mendukung tercapainya indikator sasaran. 

 Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya / 

meningkatkan  keberhasilan tersebut antara lain : 
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1) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

kesenian. 

2) Alokasi dana untuk meningkatkan aktifitas generasi muda di 

bidang kesenian. 

3) Melakukan Perencanaan dan Menganggarkan dana sesuai target 

kinerja yang akan dicapai. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang kesenian. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Festival Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

a. Program  Pengembangan nilai budaya  dengan Kegiatan Festival Band , 

Tetapi pada Tahun 2014 tidak tertampung sehinggar target kinerja tidak 

tercapai.  

4. Jumlah peserta Camp Pemuda 

a. Pada tahun 2014 Jumlah peserta camp pemuda yang ditargetkan sebanyak 

120 orang dan terealisasi sebanyak 0 Kegiatan  dengan pencapaian kinerja 0 

%. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah peserta camp pemuda dengan capaian kinerja 0%, 

pada tahun 2013 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2012 capaian kineja 

0%, hal ini mengalami peningkatan/penurunan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk      

Indikator Jumlah pesrta camp pemuda Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 100 orang, 2013 100 orang dan tahun 2014 120 

orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 0%, tahun 2013 indikator 

kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 0%. 

d. Untuk Indikator Jumlah peserta camp pemuda Tahun  2012 s/d 2014 

mengalami Ketidakberhasilan/ tidak tercapai. 

 Adapun hal-hal yang penyebab tidak tercapainya  antara lain adalah : 

1) Kurang Sumber Daya yang berkompeten . 

2) Kurangnya Dana untuk mendukung tercapainya indikator 

sasaran. 

 Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya / 

meningkatkan  keberhasilan tersebut antara lain : 

1) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di 

bidang pemuda. 

2) Alokasi dana untuk meningkatkan aktifitas generasi muda di 

bidang pemuda. 
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3) Melakukan Perencanaan dan Menganggarkan dana sesuai 

target kinerja yang akan dicapai. 

 f.  Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang pemuda. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Peserta camp pemuda di Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1) Program  Peningkatan peran serta pemuda dengan Kegiatan 

Camp pemuda, Tetapi pada Tahun 2014 tidak tertampung 

sehinggah target kinerja tidak tercapai.  

 

Sasaran 18 :  

Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.  

Hal ini ditandai dengan meningkatnya APK, APM, AprS SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK dan menurunnya angka putus sekolah pada semua jenjang 

tersebut. 

 

Sasaran 19 :  

Meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna meningkatkan 

kualitas SDM tenaga pendidik yang berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi,  

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 belum dilaksanakan. 

 

Sasaran 20 :  

Meningkatnya Prestasi Akademik dan non Akademik Siswa dan Guru, berdasarkan 

indikator yang ada pada tahun 2014prestasi akademik guru dan siswa ditingkat 

Nasional belum tercapai. 

 

Sasaran 20: 
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Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (Local Wisdom) dan budaya bangsa 

melalui pertunjukan seni dan budaya bangsa 

Indikator: 

1. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

a. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang 

ditarget pada tahun 2014 14 unit dan terealisasi sebanyak 0 unit pencapaian 

kinerja 0%. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan dengan capaian kinerja 0%, tahun 2013 capaian kinerja 0% dan 

tahun 2012 capaian kinerja 0%, Hal ini menunjukan tidak ada 

peningkatan/keberhasilan. 

 
c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

Pada Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 4 unit, 2013 5 unit 

dan tahun 2014 6 unit, dengan capaian kinerja di tahun 2012 0%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0%. 

d. Target pada tahun 2013 sebanyak 3 unit dan realisasi 0 unit maka capaian 

kinerja 0%, jika dibandingkan pada tahun 2012 target 14 unit realisasi 0 unit 

maka capaian kinerja 0%, jadi tidak ada perbandingan antara capaian 

indikator kinerja tahun 2012 s/d 2013. 

 

Target pada tahun 2014 sebanyak 14 unit dan realisasi 0 unit maka capaian 

kinerja 0%, maka untuk indikator kinerja Jumlah benda, situs dan kawasan 

2012 2013 2014
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cagar budaya yang dilestarikan Tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

dari indikator kinerja yang ditarget antara lain : 

5) Membentuk Tim Inventaris Cagar Budaya 

6) Meregister cagar Budaya yang akan dilestarikan 

7) Menambah Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan. 

8) Mengalokasikan dana pada situs / cagar budaya yang akan 

dilestarikan baik yang bersumber dana APBD,APBD PROV dan 

APBN. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Sarana yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tebing Tinggi adalah Program Pegelolaan Kekayaan Budaya. 

 

2. Jumlah Grup Kesenian. 

c. Tahun 2014 jumlah grup kesenian sebanyak 16 grup dan terealisasi sebanyak 

17 grup dengan capaian kinerja 106 %. 

d. Pada tahun 2014 Jumlah grup kesenian capaian kinerja 106%, tahun 2013 

capaian kinerja 106% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%. Hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah Grup Kesenian Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 14 grup, 2013 16  grup dan tahun 2014 17 grup, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 100%, tahun 2013 indikator kinerja 

mencapai 106% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 106%. 

d. Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 % 

e.  Pada tahun 2013 target sebesar 16 group dan realisasi sebanyak 17 group 

maka capaian kinerja sebesar 106%, jika dibandingkan pada tahun 2012 

capaian kinerja sebesar 100%. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah : 

-  Bertambahnya daftar sanggar kesenian yang ada di Kota Tebing  

Tinggi. 

    Pada tahun 2014 target  sebanyak 16 grup dan terealisasi sebanyak 17 group 

dengan capaian kinerja 106 %, maka untuk indikator kinerja Jumlah group 

kesenian pada tahun 2013-2014 Tidak mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

dari indikator kinerja yang ditarget antara lain : 

- Menfasilitasi / Meningkatkan Sarana dan Prasarana grup 

kesenian. 
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f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Sarana yang dapat 

mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada    sasaran 

dan indikator Jumlah grup kesenian di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah Program Pegelolaan Kekayaan 

Budaya. 

3. Jumlah Peserta Temu Wicara 65 orang. 

a. Pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang yang ditargetkan 

pada sebanyak 75 orang dan terealisasi sebanyak 0 dengan pencapaian 

kinerja 0%. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang dengan capaian 

kinerja 0%, tahun 2013 capaian kineja 0% dan tahun 2012 capaia kinerja 

100%. Hal ini menunjukkan tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 

s 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah peserta temu wicara 65 orang Pada Kantor Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana renstra target 2012 Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang, 

2013 Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang dan tahun 2014 Jumlah Peserta 

Temu Wicara 65 Orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 100%, tahun 

2013 indikator kinerja mencapai 0 % dan ditahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 0 %. 
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d. Target pada tahun 2013 sebanyak 65 orang dan realisasi 0, maka capaian 

kinerja 0%. Jika dibandingkan pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 

100%. Jadi indikator capaian kinerja mengalami penurunan. 

 Adapun yang tidak tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Kegiatan tersebut tidak tertampung dalam APBD/P.APBD 

Tahun Anggaran 2013. 

Target pada tahun 2014 Jumlah peserta temu wicara 65 orang yang 

ditargetkan pada sebanyak 75 orang dan terealisasi sebanyak 0 dengan 

capaian kinerja 0%. 

 Adapun yang tidak tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Kegiatan tersebut tidak tertampung dalam Program Rutin 

dibidang pemuda Tahun Anggaran 2014. 

 Adapun upaya untuk meningkatkan kegiatan tersebut adalah : 

- Kegiatan tersebut tertampung dalam Program kegiatan rutin 

dibidang pemuda pada Tahun Anggaran 2014. 

- Mengalokasikan dana untuk kegiatan Temu Wicara. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang 

dapat  mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan / pembinaan di bidang kepemudaan. 

f.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Peserta Temu Wicara 65 Orang di Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah  

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di kegiatan Fasilitasi Pekan 

Temu Wicara di Tahun Anggaran 2012. 

 

Sasaran 21: 

Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya 

1. Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata. 

a. Pada tahun 2014 Jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata ditargetkan 

sebanyak 15 unit dan terealisasi sebanyak 211 unit dengan pencapaian 

kinerja 1406  %. 
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b. Pada tahun 2014 Jumlah obek pariwisata dan usaha pariwisata capaian 

kinerja 1406%, tahun 2013 capaian kinerja 1600% dan tahun 2012 capaian 

kinerja 1458%. Pada tahun 2012 s/d 2013 hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Jika dibandingkan pada tahun 2014 Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan. 

 

 
c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Kinerja Jumlah objek Pariwisata dan usaha pariwisata Pada 

Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 13 unit, 2013 14 unit dan 

tahun 2014 15 unit, dengan capaian kinerja di tahun 2012 1458%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 1600% dan ditahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 1406 %. 

d. Target pada tahun 2013 sebesar 14 unit dan realisasi sebesar 224 unit maka 

capaian kinerjanya sebesar 1600%. Jika dilihat pada tahun 2012 capaian 

kinerja sebesar 1458%, jika dibandingkan pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan. Maka jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata tahun 

2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 Adapun hal-hal yang mendukung antara lain adalah : 

- Bertambahnya usaha industri pariwisata seperti : Hotel, 

Restaurant, Travel (Agent Perjalananan ), Kolam Renang, 

Kolam Pancing, Oukup, Salon dan Karoeke milik 

masyarakat.  
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Pada tahun 2014 Jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata ditargetkan 

sebanyak 15 unit dan terealisasi sebanyak 211 unit dengan pencapaian 

kinerja 1406  %. Jadi Tahun 2014 mengalami penurunan  

 Adapun faktor-faktor  penyebabnya antara lain : 

3) Terjadi kesalahan Catat / perhitungan pendataan pada indikator 

jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata yang seharusnya 

211 atau 1507 % tahun 2013 tetapi tidak mempengaruhi capaian 

kinerja di tahun 2014, tetap mengalami peningkatan yang telah 

ditargetkan di Tahun 2014. 

4) Kurang tenaga di bidang perencanaan dan pelaporan. 

 Adapun upaya–upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan pada tahun 2012,2013 dan 2014 

antara lain : 

5)  Mensosialisasikan Kepariwisataan kepada Masyarakat yang 

merupakan salah satu indikator pendukung pertumbuhan 

ekonomi. 

6)  Menambah Sumber Daya dibidang kepariwisataan. 

7)  Mengalokasikan dana di bidang kepariwisataan untuk 

mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik yang 

bersumber dana dari APBD,APBD Prov, dan APBN. 

8)  Menambah Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan dan 

Pelaporan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada  Dinas   

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

alokasi Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan / pembinaan di bidang 

kepariwisataan. 

f.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata di Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah 

Program Pengembangan Pariwisata Daerah. 
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2. Jumlah Pagelaran seni dan budaya 

b. Pada tahun 2014 target Jumlah Pagelaran seni dan budaya sebanyak 4 

Kegiatan  dan terealisasi sebanyak 28 Kegiatan unit dengan pencapaian 

kinerja 700 %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah Pagelaran seni dan budaya dengan capai kinerja 

700%, pada tahun 2013 capaian kinerja 300% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 300%, hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

 
c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 1 Kegiatan, 2013 3 Kegiatan dan tahun 2014 4 

Kegiatan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 300%, tahun 2013 indikator 

kinerja mencapai 3000% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 700%. 

d.  Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 %. 

e. Target sebanyak 1 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan maka capaian 

indikator kinerja sebesar 300%, jika dilihat pada tahun 2012 capaian kinerja 

sebesar 300%. Jadi tidak ada perbandingan capaian kinerja antara tahun 

2012 dan 2013 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah : 

- Pengiriman seniman perwakilan KotaTebingTinggi sebanyak 

47 orang dalam acara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 
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dan Pagelaran Sendratari Kolosal dalam Peringatan Hari 

Sumpah Pemuda serta Peringatan Peristiwa 13 Desember. 

Untuk Indikator Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya  tahun 2014 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 

 Adapun hal-hal yang mendukung antara lain adalah : 

3) Meningkatnya apresiasi para siswa dan masyarakat di bidang 

kesenian. 

4) DiFasilitasinya Anggaran Pagelaran Kesenian secara 

berkesinambungan. 

 Adapun upaya–upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan pada Tahun 2012 s/d 2014 adalah : 

4) Melakukan Kaderisasi para siswa dan masyarakat pada pelatihan 

kesenian bagi generasi muda yang telah dilaksanakan Dinas 

Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata setiap Tahunnya. 

5) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

kesenian. 

6) Mengalokasikan Anggaran secara rutin setiap tahunnya untuk 

memfasilitasi para siswa dan Masyarakat di bidang kesenian. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang kebudayaan khususnya 

kesenian. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada   sasaran 

dan indikator Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha Pariwisata di Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah  

5. Program  Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Kegiatan 

Pagelaran Sendratari Kolosal yang melibatkan para siswa 

dibidang kesenian khususnya pertunjukan pagelaran drama 

kolosal sejarah perjuangan pejuang – pejuang Indonesia dalam 

rangka Hari Sumpah Pemuda dan Peristiwa 13 Desember 1945 

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan 

Pagelaran Seni Tingkat Provinsi dengan pengiriman Tim 
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Kesenian ke event PRSU,Acara Penyambutan Muspida dan Pesta 

budaya dan Pagelaran Seni. 

 

3. Jumlah Festival Seni dan Budaya 

c. Pada tahun 2014 Jumlah Festival Seni dan Budaya yang ditargetkan 

sebanyak 11 Kegiatan dan terrealisasi sebanyak 0 Kegiatan dengan 

pencapaian kinerja 0 %. 

d. Pada tahun 2014 Jumlah Festival Seni dan Budaya dengan capian kinerja 

0%, tahun 2013 capaian kinerja 0% dan tahun 2012 capaian kinerja 10% 

Untuk indikator jumlah festival Seni dan budaya menunjukkan tidak 

adanya  penurunan / kenaikan. 

 
c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Festival Seni dan Budaya dan Budaya Pada Kantor Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana renstra target 2012 9 Kegiatan, 2013 10 Kegiatan dan tahun 

2014 11 Kegiatan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 10%, tahun 2013 

indikator kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 

0%. 

d.  Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 %. 

e. Target sebanyak 10 kegiatan dan realisasi sebanyak 1 kegiatan maka 

capaian kinerja sebesar 10%. Jika dibandingkan pada tahun 2012 capaian 
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kinerja 10%. Jadi tidak ada perbandingan antara tahun 2012 dan 2013 tidak 

mengalami peningakatan dan penurunan.  

 Adapun hal-hal yang penyebab tidak tercapainya  antara lain 

adalah: 

3) Kurang Sumber Daya yang berkompeten . 

4) Kurangnya Dana untuk mendukung tercapainya indikator 

sasaran. 

 Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya / 

meningkatkan  keberhasilan tersebut antara lain : 

4) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

kesenian. 

5) Alokasi dana untuk meningkatkan aktifitas generasi muda di 

bidang kesenian. 

6) Melakukan Perencanaan dan Menganggarkan dana sesuai target 

kinerja yang akan dicapai. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang kesenian. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Festival Seni dan Budaya di Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

b. Program  Pengembangan nilai budaya  dengan Kegiatan Festival 

Band , Tetapi pada Tahun 2014 tidak tertampung sehinggar 

target kinerja tidak tercapai.  

 

 

4. Jumlah peserta camp pemuda 

Pada tahun 2014 Jumlah peserta camp pemuda yang ditargetkan sebanyak 120 

orang dan terealisasi sebanyak 0 Kegiatan  dengan pencapaian kinerja 0 %. 

b. Pada tahun 2014 Jumlah peserta camp pemuda dengan capaian kinerja 0%, 

pada tahun 2013 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2012 capaian kineja 

0%, hal ini mengalami peningkatan/penurunan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk      

Indikator Jumlah pesrta camp pemuda Pada Kantor Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana renstra target 2012 100 orang, 2013 100 orang dan tahun 2014 120 

orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 0%, tahun 2013 indikator 

kinerja mencapai 0% dan ditahun 2014 indikator kinerja mencapai 0%. 

d. Untuk Indikator Jumlah peserta camp pemuda Tahun  2012 s/d 2014 

mengalami Ketidakberhasilan/ tidak tercapai. 

 Adapun hal-hal yang penyebab tidak tercapainya  antara lain 

adalah: 

3) Kurang Sumber Daya yang berkompeten . 

4) Kurangnya Dana untuk mendukung tercapainya indikator 

sasaran. 

 Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya / 

meningkatkan  keberhasilan tersebut antara lain : 

4) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di 

bidang pemuda. 

5) Alokasi dana untuk meningkatkan aktifitas generasi muda di 

bidang pemuda. 

6) Melakukan Perencanaan dan Menganggarkan dana sesuai 

target kinerja yang akan dicapai. 

 f.  Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang pemuda. 
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g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Peserta camp pemuda di Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

2) Program  Peningkatan peran serta pemuda dengan Kegiatan 

Camp pemuda, Tetapi pada Tahun 2014 tidak tertampung 

sehinggah target kinerja tidak tercapai.  

 

Sasaran 22: 

Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu 

Indikator: 

1. APK SD/MI 

2. APM SD/MI 

3. APrS SD/MI 

4. APK SMP/MTs 

5. APM SMP/MTs 

6. APrS SMP/MTs 

7. APK SMA/SMK/MA 

8. APM SMA/SMK/MA 

9. APrS SMA/SMK/MA 

10. Angka Putus Sekolah SD/MI 

11. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 

12. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 

 

Sasaran 23: 

Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap seni, budaya dan 

kearifan lokal. 

Indikator: 

1. Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya 

a. Pada tahun 2014 Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi  budaya 

yang ditargetkan sebanyak 6 kali dan terealisasi sebanyak 9 Kali dengan 

capaian kinerja  150%. 

b. Pada tahun 2014 Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya 

dengan capaian kinerja 150%, pada tahun 2013 capaian kinerja 233% dan 

pada tahun 2012 capaian kineja 216%, Jika dilihat pada tahun 2012 s/d 2013 
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hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan. Jika dibandingkan pada 

tahun 2014 Hal ini menunjukkan adanya  penurunan / kegagalan. 

 
c.  Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

Indikator Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya Pada 

Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target 2012 6 Kegiatan, 2013 6 Kegiatan 

dan tahun 2014 6 Kegiatan, dengan capaian kinerja di tahun 2012 216%, 

tahun 2013 indikator kinerja mencapai 233% dan ditahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 150%. 

d.  Sesuai dengan Standar Nasional /  Standard Pelayana Dasar  di bidang 

kesenian untuk  indikator Cakupan Tempat 100% capaian kinerja ditahun 

2014 sebesar 200 %. 

e. Target sebanyak 6 kali dan realisasi sebanyak 14 kali maka capaian kinerja 

sebesar 233%. Jika dilihat pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 216%. 

Jadi pada tahun 2013 indikator capaian kinerja mengalami kenaikan. 

 Adapun yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah :  

- Terlaksananya kegiatan kesenian dengan melibatkan pelaku 

kesenian baik pelajar sebanyak 14 kali melalui 

program/kegiatan di bidang kebudayaan. 

Untuk Indikator  Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya 

2012 s/d 2014 mengalami Peningkatan/keberhasilan. adapun hal-hal yang 

penyebab Peningkatan/keberhasilan tercapainya  antara lain adalah : 

1) Meningkatnya apresiasi para siswa dan masyarakat di bidang 

kesenian. 
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2) Di Fasilitasinya Anggaran Pagelaran Kesenian secara 

berkesinambungan. 

 Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan keberhasilan pada Tahun 2012 s/d 2014 adalah : 

1) Melakukan Kaderisasi para siswa dan masyarakat pada 

pelatihan kesenian bagi generasi muda yang telah dilaksanakan 

Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata setiap 

Tahunnya. 

2) Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

kesenian. 

3) Mengalokasikan Anggaran secara rutin setiap tahunnya untuk 

memfasilitasi para siswa dan Masyarakat di bidang kesenian. 

 f.  Dalam mencapai sasaran dan indikator  kinerja utama pada Dinas  Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi diperlukannya 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan alokasi Anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan / pembinaan di bidang kepariwisataan. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Meningkatnya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya di 

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

adalah  

1) Program  Pengembangan nilai budaya  dengan Kegiatan Hibah 

kepada Sanggar Tari  Bunga Rampai Kota Tebing Tinggi dan Pawai 

Budaya APEKSI pada Tahun 2014 tertampung sehingga target 

kinerja tercapai.  

2) Program Pengelolaan Kekayaan budaya dengan kegiatan Pelatihan 

seni untuk remaja dan generasi muda, pagelaran sendratari kolosal 

siswa SMP/SMA/SMK dan Peresmian Museum Kota Tebing 

Tinggi Pada tahun 2014 tertampung sehingga target kinerja 

tercapai. 

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan 

Pagelaran Seni Tingkat Provinsi, Pagelaran Seni Tingkat Kota dan 

Pesta budaya dan pagelaran seni, pada tahun 2014 tertampung 

sehingga kinerja tercapai. 
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a. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat 

yang cerdas, sehat dan mandiri  dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah pengunjung perpustakaan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

dengan Kegiatan:  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah dana sebesar Rp. 2.900.000,- 

realisasi dana Rp. 2.507.330,- sehingga persentase realisasi dana 86,46%. 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan 

Surat Kabar/Majalah jumlah dana sebesar Rp. 59.600.000,- realisasi dana 

Rp. 45.595.686,- sehingga persentase realisasi dana 76,50%. 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional jumlah dana sebesar Rp. 13.500.000,- realisasi dana 

Rp. 12.220.000,- sehingga persentase realisasi dana 90,52%. 

Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan 

Kantor jumlah dana sebesar Rp.157.332.000,- realisasi dana Rp. 

157.332.000,- sehingga persentase realisasi dana 100%. 

Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah dana sebesar Rp.15.150.000,- 

realisasi dana Rp. 15.144.100,- sehingga persentase realisasi dana 99,96%. 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah dana sebesar 

Rp.9.497.300,- realisasi dana Rp. 8.277.300,- sehingga persentase realisasi 

dana 87,15%. 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

jumlah dana sebesar Rp.6.666.000,- realisasi dana Rp. 6.666.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 100%. 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah dana sebesar 

Rp.88.322.700,- realisasi dana Rp. 80.411.200,- sehingga persentase 

realisasi dana 91,04%. 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah 

dana sebesar Rp.70.850.000,- realisasi dana Rp. 68.709.350,- sehingga 

persentase realisasi dana 96,98%. 
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Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah dana sebesar Rp.25.614.400,- 

realisasi dana Rp. 25.563.400,- sehingga persentase realisasi dana 99,80%. 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah dana 

sebesar Rp.80.000.000,- realisasi dana Rp. 70.082.800,- sehingga 

persentase realisasi dana 95,10%. 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

dengan Kegiatan:  

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dana sebesar Rp. 

205.193.500,- realisasi dana Rp. 193.060.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 94,09%. 

Pengadaan Mebeleur jumlah dana sebesar Rp. 95.000.000,- realisasi dana 

Rp. 94.191.900,- sehingga persentase realisasi dana 99,15%. 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah dana sebesar Rp. 

50.000.000,- realisasi dana Rp. 49.240.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 98,48%. 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dana 

sebesar Rp. 95.700.000,- realisasi dana Rp. 95.570.250,- sehingga 

persentase realisasi dana 99,86%. 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah dana 

sebesar Rp. 26.600.000,- realisasi dana Rp26.600.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100%. 

 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  

dengan Kegiatan:  

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 

terwujudnya masyarakat pembelajaran jumlah dana sebesar Rp. 

48.388.000,- realisasi dana Rp. 43.051.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 88,97%. 

Pengadaan perlombaan-perlombaan jumlah dana sebesar Rp. 

76.658.000,- realisasi dana Rp. 76.645.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 99,98%. 

Pemilihan pengunjung perpustakaan teladan jumlah dana sebesar Rp. 

13.100.100,- realisasi dana Rp. 13.100.100,- sehingga persentase realisasi 

dana 100%. 

Observasi perpustakaan dan arsip jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- 

realisasi dana Rp. 43.826.470,- sehingga persentase realisasi dana 87,65%. 
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e. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan  didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing 

Tinggi adalah : 

 Program Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Perpustakaan  

dengan Kegiatan: 

Pengadaan buku-buku perpustakaan jumlah dana sebesar Rp. 

50.000.000,- realisasi dana Rp. 49.852.852,- sehingga persentase realisasi 

dana 99,71% 

Pengadaan buku rumah baca jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- 

realisasi dana Rp. 49.942.150,- sehingga persentase realisasi dana 99,88% 

Pengadaan buku perpustakaan keliling jumlah dana sebesar Rp. 

75.000.000,- realisasi dana Rp. 74.970.750,- sehingga persentase realisasi 

dana 99,96%. 

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan budaya yang berwawasan kebangsaan melalui wajib belajar 

12 Tahun, yang dimulai dari tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik 

yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia dini sampai Perguruan 

Tinggi dapat terjangkau dan merata  dengan indikator kinerja : 

3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya tumbuh kembang 

optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak dengan indikator kinerja: 

a. Terwujudnya kota layak anak didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor 

Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi adalah : 

 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 

Perempuan dengan kegiatan Fasilitasi forum anak Kota Tebing Tinggi 

jumlah dana sebesar Rp 15.835.000, realisasi dana sebesar Rp 

15.835.000 sehingga persentase realisasi dana sebesar 100% 

 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

dengan kegiatan : 
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Sosialisasi Anggaran Responsive Gender (ARG) dengan jumlah dana 

Rp 10.350.000, realisasi dana sebesar Rp 9.250.000 sehingga persentase 

realisasi dana sebesar 89% 

Rapat koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG) 

dan focal point PUG dengan jumlah dana Rp 11.800.000, realisasi dana 

sebesar Rp 11.800.000 sehingga persentase realisasi dana sebesar 100% 

Jambore anak dan pengembangan sistem informasi  gender dan anak 

dengan jumlah dana Rp 11.075.000, realisasi dana sebesar Rp 

11.075.000 sehingga persentase realisasi dana sebesar 100% 

- Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

dengan kegiatan : 

Rapat koordinasi gugus tugas KLA (Kota Layak Anak) dengan jumlah 

dana Rp 6.750.000, realisasi dana sebesar Rp 6.750.000 sehingga 

persentase realisasi dana sebesar 100% 

Sosialisasi trafficking, PKDRT dan Kota Layak Anak melalui radio 

dengan jumlah dana Rp 28.588.000, realisasi dana sebesar Rp 

28.588.000 sehingga persentase realisasi dana sebesar 100% 

Pembinaan Kota Layak Anak dengan jumlah dana Rp 37.874.000, 

realisasi dana sebesar Rp 34.454.000 sehingga persentase realisasi dana 

sebesar 90,97% 

 

2. Adapun realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2014, untuk Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang terbagi dalam 

beberapa sasaran adalah :  

1. Sasaran  Meningkatkan kualitas mental spiritual masyarakat dan sumber 

daya aparat dan terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan 

menjunjung tinggi nilai – nilai keagamaan dan akhirnya terwujud kota 

yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika dan bermartabat.  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Sertifikasi Imtaq bagi siswa SD, SMP, dan SMA tingkat akhir, 

ditargetkan sebesar Rp. 85.449.500,-, terealisasi sebesar Rp. 85.449.500  

b. Workshop Pembinaan Guru dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

karakter di SD dan SMP, ditargetkan sebesar Rp. 25.900.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 25.900.000,-   
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c. Workshop Pembinaan guru dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMA dan SMK ditargetkan sebesar Rp. 18.020.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 18.020.000,-   

d. Sosialisasi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, ditargetkan 

sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-  

2. Sasaran menurunnya angka putus sekolah 

Adapun  kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

Tidak ada   

3. Sasaran meningkatkan angka melanjutkan  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Penyelenggaraan UN SMP / MTs ditargetkan sebesar Rp. 128.300.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 103.609.500,-  

b. Penyelenggaraan Pra UAS SD/ MI ditargetkan sebesar Rp. 62.850.000,-, 

terealisasi sebesar Rp. 62.850.000,-  

c. Penyelenggaraan Pra UN SMP / MTs ditargetkan sebesar Rp. 

109.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 108.940.000,-  

d. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tk SD/MI dan 

SMP/MTs ditargetkan sebesar Rp. 44.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

42.672.000,-  

e. Penyelenggaraan UAS SD/MI ditargetkan sebesar Rp. 149.400.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 126.144.000,-  

f. Penyusunan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Petunjuk Teknis 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditargetkan sebesar Rp. 

16.900.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 16.900.000,-  

g. Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tk. SMA/MA dan 

SMK yang ditargetkan sebesar Rp. 89.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

89.400.000,-  

h. Penyelenggaraan UN SMA/MA dan SMK yang ditargetkan sebesar Rp. 

238.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 212.638.300,-  

i. Pelaksanaan Pra UN SMA/MA dan SMK yang ditargetkan sebesar Rp. 

137.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.925.500,-  

j. Pengadaan Try Out bagi siswa SMA/MA/SMK untuk menghadapi 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015 

dan Pelepasan siswa PAUD PNF ditargetkan sebesar Rp. 25.000.000 

terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-  
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4. Sasaran Meningkatnngya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi 

akademik dan standar kompetensi  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Penilaian Angka Kredit Guru (PAK) yang ditargetkan sebesar Rp. 

11.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.051.000,-  

b. Pelaksanaan operasi sayang yang ditargetkan sebesar Rp. 50.250.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 50.225.000,-  

5. Sasaran menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Mengikuti dan mengisi kegiatan hari aksara internasional (HAI) yang 

ditargetkan sebesar Rp. 73.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.100.000,-  

b. Pelatihan bagi siswa sekolah luar biasa yang ditargetkan sebesar Rp. 

27.031.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 27.031.000,-  

6. Sasaran meningkatnya angka rata – rata lama sekolah   

Sasaran ini tidak ada kegiatan yang mendukungnya.   

7. Sasaran meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang 

bermutu dan terjangkau.  

Sasaran ini didukung oleh kegiatan :  

a. Pembinaan Penyelenggaraan kejar Paket A setara SD/MI dan Paket B 

setara SMP/MTs yang ditargetkan sebesar Rp. 19.520.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 19.520.000,-  

b. Penyelenggaraan Paket C setara SMA/SMK yang ditargetkan sebesar Rp. 

60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,-  

c. Penyediaan biaya operasional kelompok PAUD PNF yang ditargetkan 

sebesar Rp. 640.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 600.000.000,-  

d. Penyelenggaraan operasional TK Negeri Pembina yang ditargetkan 

sebesar Rp. 549.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 522.835.453,-  

e. Pembinaan PAUD Formal dan Non Formal yang ditargetkan sebesar Rp. 

57.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.000.000,-  

f. Penyelenggaraan Operasional SD-SMP Terpadu Kota Tebing Tinggi yang 

ditargetkan sebesar Rp. 196.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 182.555.082,-  

g. Penyelenggaraan Operasioanal SDN Kota Tebing Tinggi ditargetkan 

sebesar Rp. 1.103.984.000,- terealisasi sebesar Rp. 690.466.764 

h. Penyelengaraan operasional SMPN Kota Tebing Tinggi, ditargetkan 

sebesar Rp. 1.122.650.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.077.629.706  
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i. Pengiriman guru SDLB magang di SDLB Kota Surabaya yang ditargetkan 

sebesar Rp. 45.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.458.000,-  

j. Penyediaan Dana BOS Daerah SMA/MA/SMK yang ditargetkan sebesar 

Rp. 4.797.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.780.850.000,-  

k. Penyelenggaraan Operasional SMAN Kota Tebing Tinggi yang 

ditargetkan sebesar Rp. 595.401.835,- terealisasi sebesar Rp. 556.039.704,-  

l. Penyelenggaraan operasional SMKN Kota Tebing Tinggi, yang 

ditargetkan sebesar Rp. 1.400.268.000,- terealisasi sebesar Rp. 

1.275.841.424,-  

m. Penyelenggaraan operasioanal Laboratorium terpadu Kota Tebing Tinggi 

yang ditargetkan sebesar Rp. 369.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 

348.746.543,-  

n. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) UKS Tk. Kota Tebing Tinggi yang 

ditargetkan sebesar Rp. 11.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.350.000,- 

o. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan yang ditargetkan sebesar Rp. 

121.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 121.000.000,-  

p. Pelatihan penggunaan kurikulum bagi guru yang ditargetkan sebesar Rp. 

52.275.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.275.000,-  

q. Pengelolaan dan pengembangan situs resmi Dinas Pendidikan yang 

ditargetkan sebesar Rp. 40.700.000,- da  terealisasi sebesar Rp. 39.300.000,-  

r. Sosialisasi kebijakan di bidang Pendidikan yang ditargetkan sebesar Rp. 

28.138.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.941.000,-  

s. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan yang ditargetkan 

sebesar Rp. 51.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.296.800,-  

t. Penyelenggaran pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah 

tentang berbagai isu pendidikan yang ditargetkan sebesar Rp. 70.000.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,- 

u. Sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang ditargetkan 

sebesar Rp. 13.156.000,- terealisasi sebesar 8.022.000,-  

v. Penyelenggaraan pelatihan manajemen berbasis sekolah yang ditargetkan 

sebesar Rp. 174.150.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 14.150.000,-  

w. Penyusunan Profil Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang ditargetkan 

sebesar Rp. 19.600.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.600.000,-  
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x. Pelatihan tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan profesionalisme 

dalam pembelajaran yang ditargetkan sebesar Rp. 202.420.000,- tereliasasi 

sebesar Rp. 202.300.000,-  

y. Profesionalisme dalam pembelajaran menyelenggarakan kegiatan 

apresiasi seni dan sastra yang ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan 

teralisasi sebesar Rp. 75.000.000,-  

z. Dialog sejarah berdirinya Kota Tebing Tinggi yang ditargetkan sebesar 

Rp. 23.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.800.000,-  

aa. Pelaksanaan pendataan pendidikan (Pengolahan  data pendidikan) yang 

ditargetkan sebesar Rp. 27.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.230.000,-  

bb. Penyelenggaraan Expo Pendidikan  yang ditargetkan sebesar Rp. 

65.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000,- 

8. Sasaran meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan untuk menciptakan 

tenaga yang siap pakai  

Sasaran ini tidak ada kegiatan yang mendukung .   

9. Sasaran menurunya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan 

antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan  

Sasaran ini tidak ada kegiatan yang mendukung.   

10. Sasaran meningkatnya kerjasama dengan lembaga – lembaga pendidikan dan 

perguruan tinggi negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam maupun luar 

negeri  

Sasaran ini tidak ada kegiatan yang mendukung.   

11. Sasaran tersedianya bantuan bagi pendidikan  

Adapun kegiatan yang mendukung untuk sasaran ini adalah :  

a. Pemberian beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berasal dari kota 

Tebing Tinggi yang ditargetkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 1.199.689.000,-  

b. Pemberian beasiswa prestasi bagi siswa SD,SMP, SMA,SMK yang berasal 

dari keluarga kurang mampu yang ditargetkan sebesar Rp. 400.000.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,-  

c. Beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin 

(APBD Prov) yang ditargetkan sebesar Rp. 150.000.000,- direalisasikan 

sebesar Rp. 144.760.000,-  
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d. Pemberian kbeasiswa prestasi akademik bagi siswa rangking 1 di kelas 

tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang direalisasi sebesar Rp. 

181.400.000,- direalisasikan sebesar Rp. 179.200.000,-  

e. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu yang ditargetkan Rp. 

121.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.000.000,-  

 

 

12.  Sasaran meningkatkan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah  

Adapun  kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Tidak ada  

13. Sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan 

kebudayaan  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeleur sekolah yang ditargetkan sebesar 

Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.000.000,-  

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung PAUD yang ditargetkan sebesar 

Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.220.000,-  

c. Pengadaan Meubeler Sekolah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.242.000.000,- 

yang terealisasi sebesar Rp. 1.234.935.000,-  

d. Pengadaan rutin/berkala bangunan sekolah yang ditargetkan sebesar Rp. 

189.362.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 189.362.000,-  

e. Pengadaan sarana mobilitas sekolah yang ditargetkan sebesar Rp. 

199.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 185.450.000,-  

f. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana serta pengadaan sarana 

peningkatan mutu pendidikan (DAK SD) yang ditargetkan sebesar Rp. 

3.987.984.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.171.550.600,- 

g. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana serta pengadaan sarana 

peningkatan mutu pendidikan (DAK SMP) yang ditargetkan sebesar Rp. 

3.304.488.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.980.189.940,-  

h. Pengadaan buku Mata Pelajaran SD dan SMP yang ditargetkan sebesar 

Rp. 381.086.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 380.687.900,-  

i. Pembuatan Pagar SD Negeri yang ditargetkan sebesar Rp. 122.850.000,- 

dan realisasikan sebesar Rp. 118.785.000,-  
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j. Pemasangan Conblok pada SDN Pembangunan RKB SMP Negeri 7 yang 

ditargetkan sebesar Rp. 201.022.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 

194.883.000,-  

k. Pengadaan CCTV di Laboratorium Terpadu yang ditargetkan sebesar Rp. 

30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.900.000,-  

l. Pembangunan dan rehabililitasi prasarana dan pengadaan sarana 

peningkatan mutu pendidik (DAK SMK) yang ditargetkan sebesar Rp. 

2.573.494.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.156.981.400,-  

m. Pengadaan alat laboratorium IPA yang ditargetkan sebesar Rp. 

800.000.000,- yang direalisasikan sebesar Rp. 799.086.000,-  

n. Pembangunan Pagar Laboratorium Terpadu yang ditargetkan sebesar Rp. 

500.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 494.156.000,- 

14. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf internasional 

melalui pengembangan dan pembangunan sekolah – sekolah berbasis 

teknologi informatika.  

Tidak ada   

15. Sasaran meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang 

mampu  

Tidak ada   

16.  Sasaran meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna 

meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik yang berprestasi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.  

Tidak ada   

17. Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik siswa dan guru  

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :  

a. Lomba Permainan Tradisional yang ditargetkan sebesar Rp. 53.400.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 53.400.000,- 

 

18. Meningkatnya Prestasi Pelajar dan Masyarakat dibidang olahraga guna 

menciptakan atlet-atlet yang berprestasi baik ditingkat provinsi maupun 

nasional dengan indikator jumlah prestasi pelajar dan masyarakat yang 

diperoleh tingkat lokal, regional dan internasional didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

adalah : 
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1) Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga  dengan Kegiatan Hibah 

Kepada KONI Kota Tebing Tinggi dengan dana sebesar  Rp. 

3.100.000.000, terrealisasi sebesar Rp 3.100.000.000 sehingga realisasi 

dana 100%. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan Kegiatan  

Pembangunan Kolam Renang dengan dana sebesar Rp. 5.500.000.000, 

terrealisasi dana sebesar Rp 5.500.000 000 sehingga realisasi dana 100%. 

 

19. Meningkatnya Prestasi Pelajar dan Masyarakat dibidang olahraga guna 

menciptakan atlet-atlet yang berprestasi baik ditingkat provinsi maupun 

nasional dengan indikator Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik 

swasta) per 1000 penduduk didukung oleh program/kegiatan Peningkatan 

peran serta kepemudaan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama 

di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

adalah : 

1)  Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Rehab 

Gedung Gelanggang/ Balai Remaja Kota Tebing Tingi dana tersebut 

tidak dialokasikan sehingga realisasi dana 0%. 

  

20. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf internasional melalui 

pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi 

informatika dengan indikator Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program Pengelolaan Kekayaan budaya dengan kegiatan 

Pagelaran   sendratari kolosal siswa SMP/SMA/SMK. Dengan  

dana sebesar Rp 69.000.000 terrealisasi dana Rp 69.000.000, sehingga 

realiasi dana 100%. 

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan 

pagelaran seni tingkat provinsi. Dengan dana sebesar  Rp 

51.282.000, terrealisasi sebesar Rp 51.282.000 sehingga realisasi dana 

100%, kegiatan pagelaran seni tingkat kota Dengan dana sebesar Rp 

40.500.000, terrealiasi sebesar Rp 40.500.000 sehingga realisasi dana 

100%, Kegiatan Pesta budaya dan pagelaran seni dengan dana 
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sebesar Rp 226.260.000, terrealasi sebesar Rp. 225.910.00 sehingga 

realisasi dana 96%. 

21. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf internasional melalui 

pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi 

informatika dengan indikator Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota 

Tebing Tinggi sebagai peserta (BPAP). didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan 

Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Dengan  dana 

sebesar Rp 19.280.000, terrealisasi dana sebesar Rp 14.280.000, 

sehingga realiasi dana 74%. 

 

 Adapun realisasi anggaran untuk sasaran 3 : 

22. Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (local wisdom) dan budaya bangsa 

melalui pertunjukkan seni dan budaya bangsa dengan  indikator Jumlah 

benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 

adalah : 

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Register cagar 

budaya tidak tertampung di APBD. 

23. Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (local wisdom) dan budaya bangsa 

melalui pertunjukkan seni dan budaya bangsa dengan dengan  indikator 

Jumlah Grup Kesenian didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pagelaran Seni 

Tingkat Provinsi Dengan dana sebesar  Rp 51.282.000, terrealisasi 

sebesar Rp 51.282.000 sehingga realisasi dana 100%, pagelaran seni 

tingkat kota Dengan dana Rp 40.500.000, terrealiasi sebesar Rp 

40.500.000 sehingga realisasi dana 100%. 

2. Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pelatihan Seni 

untuk remaja dan generasi muda Dengan dana sebesar  Rp 
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52.436.000, terrealisasi sebesar Rp 45.236.000 sehingga realisasi dana 

86 %.  

24. Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (local wisdom) dan budaya bangsa 

melalui pertunjukkan seni dan budaya bangsa dengan   indikator Jumlah 

Peserta Temu Wicara 65 orang didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan fasilitasi 

temu wicara tidak tertampung di APBD 2014.  

25. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya dengan  indikator Jumlah Objek Pariwisata dan Usaha 

Pariwisata didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program pengembangan pariwisata daerah dengan kegiatan 

pembuatan warung wisata kuliner dan wisata air yang belum 

teralokasi di APBD, APBD PROV dan APBN. 

26. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya dengan  indikator Jumlah Pagelaran seni dan budaya 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator 

kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan   Pesta 

Budaya dan Pageleran Seni dengan dana sebesar Rp 226.260.000, 

terrealasi sebesar Rp. 225.910.00 sehingga realisasi dana 96%. 

27. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya dengan  indikator Jumlah Festival dan seni dan budaya  

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator 

kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program Pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Festival 

band yang belum teralokasi di APBD 2104. 

28. Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan budaya dengan  indikator Jumlah peserta camp pemuda 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator 
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kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan camp 

pemuda yang belum teralokasi di APBD 2104. 

 

29. Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap seni, budaya dan 

kearifan lokal indikator Meningkatnya aktifitas yang bernuansan apresiasi 

budaya didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Tebing Tinggi adalah : 

1. Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pagelaran Seni 

Tingkat Provinsi Dengan dana sebesar  Rp 51.282.000, terrealisasi 

sebesar Rp 51.282.000 sehingga realisasi dana 100%, pagelaran seni 

tingkat kota Dengan dana Rp 40.500.000, terrealiasi sebesar Rp 

40.500.000 sehingga realisasi dana 100%. 

  

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 yang 

dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja 

Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah sebagai 

berikut : 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 

budaya baca dalam rangka menciptakan 

masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri 

 

 

     

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya 

yang berwawasan kebangsaan melalui wajib 

belajar 12 Tahun, yang dimulai dari tenaga 

kependidikan, pendidik, peserta didik yang 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia 

dini sampai Perguruan Tinggi dapat terjangkau 

dan merata 

      

3. Meningkatnya tumbuh kembang optimal,       
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kesejahteraan, dan perlindungan anak 

4. Menurunnya angka putus sekolah       

5. Meningkatnya angka melanjutkan       

6. Meningkatnya proporsi pendidik yang 

memenuhi kualifikasi akademik dan standar 

kompetensi 

      

7. Menurunnya angka buta aksara penduduk 

berusia 15 tahun ke atas 

      

8. Meningkatnya prestasi pelajar dan masyarakat 

di bidang olah raga guna menciptakan atlet-atlet 

yang berprestasi baik  di tingkat provinsi 

maupun nasional 

      

9. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah       

10. Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan 

pendidikan yang bermutu dan terjangkau 

 

      

11. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan 

untuk menciptakan tenaga yang siap pakai 

      

12. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas 

pelayanan pendidikan antar wilayah, gender 

dan sosial ekonomi serta antar satuan 

pendidikan 

      

13. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga-

lembaga pendidikan dan perguruan tinggi 

negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam 

maupun luar negeri 

      

14. Tersedianya bantuan bagi Pendidikan       

15. Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah per 

penduduk usia sekolah 

      

16. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan 

      

17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah 

bertaraf Internasional melalui pengembangan 

dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis 
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Teknologi Informatika 

18. Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (Local 

Wisdom) dan budaya bangsa melalui ertunjukan 

seni dan budaya bangsa 

      

19. Meningkatkan peran serta pemerintah dan 

partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 

budaya 

      

20. Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa 

bagi siswa yang kurang mampu 

      

21. Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur 

terhadap seni, budaya dan kearifan lokal. 

      

22. Meningkatnya pemberian beasiswa kepada 

tenaga pendidik guna meningkatkan kualitas 

SDM tenaga pendidik yang berprestasi ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

      

 

 

 

MISI 3 :   “Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas 

hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan 

berkualitas” 

 

Untuk mendukung tercapainya misi 3, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini :  
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Tabel 3.3 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja misi 3 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penc

apaia

n 

Tahu

n 

2012 

(%) 

Pencapaia

n Tahun 

2013 (%) 

Tahun 2014 

Tar

get 

Realis

asi 

Penca

paian 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatka

n kualitas 

hidup 

masyarakat 

mulai dari 

bayi-balita 

sampai 

dewasa serta 

terselenggara

nya 

pelayanan 

kesehatan  

dan KB yang 

mudah, 

murah, 

berkualitas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. PELAYANAN 

KESEHATAN 

DASAR 

     

        

1 

 

Cakupan 

Kunjungan Ibu 

Hamil K4 

99 101 93% 93% 100% 

2 Cakupan 

komplikasi 

kebidanan yang 

ditangani 

89 85 79% 100% 126% 

       

3 Cakupan 

pertolongan 

persalinan oleh 

tenaga kesehatan 

yang memiliki 

kompetensi 

kebidanan 

(Jampersal) 

104 106 89% 91,9% 103% 

       

       

4 Cakupan Pelayanan 

Nifas 

108 104 93% 91,6% 99% 

5 Cakupan Neotatus 

dengan Komplikasi 

yang ditangani 

83 100 83% 100% 120% 

       

6 Cakupan kunjungan 99 94 92% 82,8% 90% 
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  bayi  

7 Cakupan Pelayanan 

Anak Balita 

- 105 83% 71,8% 87% 

  8 Cakupan Pemberian 

Makanan 

Pendamping ASI 

pada anak usia 6-24 

bulan 

125 118 87% 100% 115% 

  

 9 Cakupan balita gizi 

buruk mendapat 

perawatan 

- - 100

% 

100% 100% 

       

 10 Cakupan 

Penjaringan 

Kesehatan siswa SD 

dan setingkat 

100 109 90% 93% 103% 

       

 11 Cakupan peserta KB 

aktif 

72,24 99 74% 79,6% 108% 

12 Cakupan  

penemuan dan 

penanganan 

penderita penyakit : 

100% 100% 100

%  

100% 100% 

        

a. Acute    Flacid 

Paralysis (AFP) rate 

100.000 penduduk 

usia   < 15 Tahun 

100 100 >1,8 

%oo

o 

Tidak 0 

 b. 

  

Cakupan   Balita 

dengan Pneumonia 

yang ditangani 

100 100 100

% 

100% 100% 

c. Persentase 

Penemuan Pasien 

Baru TB BTA 

Positip 

100 100 100

% 

60,25% 60% 

 d. Penderita   DBD 

yang ditangani 

setiap tahun 

100 100 100

% 

100% 100% 
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e.  Penderita   Diare 

pada Balita yang 

ditangani  

100 100 100

% 

100%    100% 

 13 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

Masyarakat Miskin 

(yang berobat) 

- - 95% 95% 100% 

14 Angka kelahiran 

yang ditangani oleh 

tenaga terlatih 

111 102 90% 91,9% 100% 

        

15 Cakupan kelurahan 

Universal Child 

Immunization 

99.4 100 99% 94,28% 95% 

        

16 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa 

9 42 13% 5% 42% 

        

17 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan usia 

Lanjut 

108 100 68% 99,2% 145% 

 18 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Remaja 

 100 68% 67% 100% 

        

 II. DERAJAT 

KESEHATAN 

KOTA 

     

 1 MORTALITAS      

  Angka kematian 

balita 

- - 10% 0,16% 23% 

  Angka kematian ibu 

melahirkan per 1000 

melahirkan 

100 100 2% 2 % 100% 

       

  Angka Usia 

Harapan Hidup 

97 97 75 

thn 

72 Thn 96% 

          

 2 MORBIDITAS      

  Angka Keluhan 81 83 13% 10% 83% 
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  Masyarakat 

terhadap Penduduk 

     

  Angka Kesembuhan 

TB Paru 

100 100 88% 92,26% 105% 

  Angka Penderita 

DBD 

88 

 

77 65% 118 181% 

  Prevalensi 

HIV/AIDS 

111 100 0.8

%oo

o 

0,014% 1,75% 

  Angka Diare pada 

Balita 

- 

 

32 9% 31,45% 349 

         

 3 STATUS GIZI      

  Jumlah balita gizi 

buruk 

300 1429 0 

kas

us 

0 

kasus 

100% 

  Persentase 

Penurunan Angka 

Balita Gizi Buruk 

128% 50% 7% 0,08% 1,14% 

  Persentase Balita 

Bertubuh Pendek 

140 77 12% 12% 100% 

  Persentase 

Penurunan Angka 

Balita Gizi Kurang 

100 16 12% 57% 475% 

  Angka Ibu Hamil 

KEK 

462 400 15% 4% 27% 

  Kecamatan Bebas 

Rawan Gizi 

111 105 95% 90% 95% 

          

 II. PELAYANAN 

KESEHATAN 

RUJUKAN 

     

          

  Cakupan Pelayanan - 77,8 95% -- -- 
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Kesehatan Rujukan 

Pasien Masyarakat 

Miskin 

  Cakupan Pelayanan 

Gawat darurat level 

1 yang harus 

diberikan sarana 

kesehatan (RS) Kota 

- 100 95% 95% 100% 

  Jumlah Kunjungan 

Rawat Jalan 

89,35 81,99 50,2

95 

Org 

41,9% 83,37% 

    Jumlah Hari 

Perawatan Rawat 

Inap 

93 72,38 53,7

48 

Org 

33,66% 66,62% 

  Persentase 

Pemanfaatan 

Tempat Tidur 

(BOR) 

69.69 94,67 80% 72 87,55% 

       

  Length Of Stay 

(LOS) 

5 100 5% 5 Hari 100% 

  Jumlah Rumah Sakit 

Pemerintah dan 

Swasta yang 

melaksanakan 

PONEK 

50 50 2 RS 1 RS 50% 

  Jumlah rumah sakit 

pemerintah dan 

swasta yang 

terakreditasi 

33,33 33.33 4 RS 1 RS 25% 

 III. 

  

   

PENYELIDIKAN 

EPIDEMIOLOGI 

DAN 

PENANGGULAN

GAN KEJADIAN 

LUAR BIASA 
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  Cakupan 

desa/kelurahan 

mengalami KLB 

yang dilakukan 

penyelidikan 

epidemiologi <24 

jam 

100 100 100

% 

Tidak 

Ada 

kasus 

0% 

  Prevalensi peserta 

KB aktif 

86,28 85,91 100

% 

75,40% 75,40% 

  Jumlah anak per 

keluarga 

120 142 2 

Org 

2,21 

Org 

90,50% 

  

  

 Persentase Rasio 

Akseptor KB 

108 124 8% 3,54% 44,25% 

 Persentase Peserta 

KB baru 

204 174 80% 104,74

% 

130,92

% 

 Peserta MOP (Medis 

Operasi Pria) 

93,75 106 80 

Org 

50 org 62,50% 

 Peserta MOW 

(Medis Operasi 

Wanita) 

165% 268 125 

Org 

44 org 35,20% 

      

 Jumlah kelompok 

Bina Keluarga yang 

aktif  

133 140 60 

Kelo

mpo

k 

35 

kelom

pok 

58,33% 

         

Meningkatka

n  kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

nyaman dan 

terjaga 

  

IV 

  

  

PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

     

1 Cakupan 

desa/kelurahan 

Siaga aktif 

100 100 1.49

0 

Keg 

100% 200% 

2 Jumlah Posyandu 123 100 77% 128 166% 
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Aktif 

3 Persentase rumah 

tangga dengan 

PHBS 

0 100 78% 75% 96% 

       

4         Persentase Rumah    

Tangga yang 

memiliki jamban 

sehat 

94 100 90% 84% 96% 

  

  

   

  

  

  

  

5 Persentase cakupan 

pelayanan air bersih 

- 100 95% -- -- 

       

6 Rumah Tangga 

mengakses Air 

Bersih 

- 100 90% 85% 96% 

       

7 Rumah Tangga 

dengan Rumah 

Sehat 

- 94 90% 81,8% 91% 

8 Bayi mendapat ASI 

Eksklusif 

35 45 80% 35% 40% 

9 Rumah/Bangunan 

Bebas Jentik 

Nyamuk Aedes  

102 100 87% 84% 96% 

       

10  Cakupan 

pengawasan 

terhadap 

lingkungan 

- - - -- - 

       

11 Persentase rumah 

tangga yang 

memiliki 

pembuangan air 

limbah 

- - 95% 0% 0% 

       

12 Persentase tempat 

umum yang 

memiliki sanitasi  

- - 85% 85% 100% 

       

13 Persentase - - 100 100% 100% 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

180 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

penanganan 

sampah 

% 

14 Cakupan 

pengawasan 

terhadap 

pelaksanaan 

AMDAL 

- - 85% 100% 118% 

       

15 Luas Pemukiman 

kumuh 

- - 13,7

% 

- - 

        

Meningkatny

a 

ketersediaan 

obat di 

sarana 

pelayanan 

kesehatan 

  

  

  

  

1 Ketersediaan obat 

dan Vaksin sesuai 

dengan kebutuhan 

118 103 88% 100% 114% 

       

2 Persentase instalasi 

farmasi yang 

memenuhi stándar 

Kementerian 

Kesehatan 

112.5 88,89 90% 90% 100% 

       

       

3 Persentase instalasi 

farmasi yang 

memenuhi stándar 

Kementerian 

Kesehatan 

88 100 80% 90% 112% 

Meningkatka

n akses 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan  

1 Persentase 

masyarakat miskin 

yang memiliki kartu 

Jamkesmas dan 

jamkesda 

118 111 95% 95% 100% 

 2 Jumlah puskesmas 

yang sudah 

memenuhi standar 

Kementerian 

Kesehatan 

100 100 9 

Unit 

9 Unit 100% 
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 3 Jumlah Puskesmas 

PONED 

250 250 2 

Unit 

5 Unit 250% 

 4 Puskesmas Santun 

Lansia 

50 100 2 

unit 

2 Unit 100% 

 5 Puskesmas 

Unggulan 

50 33 4 

Unit 

2 Unit 50% 

 6 Jumlah Rumah Sakit 

yang melayani 

pasien penduduk 

miskin peserta 

Program Jamkesmas 

50 50 2 RS 2 RS 100% 

        

        

  

  

  

7 Jumlah Rumah Sakit 

yang  melayani 

pasien miskin di 

luar peserta 

Program jamkesmas 

(Jamkesda) 

100 100 2 RS 2 RS 100% 

       

       

8 Persentase 

kelengkapan sarana 

dan prasarana 

rumah sakit sesuai 

standar kelas B non 

Pendidikan  

100 100 80% 80% 100% 

       

       

9 Persentase 

kemampuan rumah 

sakit  dalam 

pembiayaan 

operasional secara 

mandiri 

111.1

3 

96,7 85% 77,37% 91,02% 

       

       

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi ketiga “Menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan 

masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas” ; 

Yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan bahwa : 
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Sasaran 25 : 

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai 

dewasa serta terselenggaranya pelayanan kesehatan  dan KB yang mudah, murah, 

berkualitas.  

Indikator sasaran : 

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 

a. Pada Tahun 2014, indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ditargetkan 

sebesar 93% dan terealisasi sebesar 93%, sehingga capaian kinerja 

indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil sebesar 100%.  

b. Pada tahun 2014 Indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 101 %, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 99%, ini mengalami penurunan/kegagalan.  

 

 
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 90%,  

Tahun 2013 sebesar 92% dan di tahun 2014 sebesar 93%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 99% tahun 2013 indikator kinerja 101% dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100% 

d. Pada Tahun 2014, indikator cakupan kunjungan ibu hamil dalam SPM 

Bidang Kesehatan sebesar 93% bila dibandingkan dengan target MDG’s 

sebesar 95% maka realisasi capaian belum mencapai target. 

e. Untuk indikator Kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2012 

s.d 2013 mengalami peningkatan/ keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung penurunan / kegagalan tersebut adalah :  

99%

101%

100%

98%

99%

100%

101%

102%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Capaian Kinerja
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1. Meningkatnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama  

pelayanan kesehatan ibu hamil  

2. Peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu hamil untuk senantiasa 

memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan 

3. Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu hamil  

4. Adanya dukungan dana BOK untuk kegiatan promotif dan preventif 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu 

b. Meningkatkan kepedulian ibu hamil untuk selalu memeriksakan 

kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan  

 Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya/tidak tercapiannya  adalah : 

1. Kurangnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan 

2. Adanya pelayanan kesehatan bumil yang tidak dilaporkan atau 

mungkin lupa tercatat oleh petugas kesehatan.  

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

capaian kinerja tersebut antara lain : 

1. Peningkatan kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan 

2. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan pada petugas 

kesehatan 

f.  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas 

sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya 

bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pengunjung perpustakaan AKBID Kota Tebing 

Tinggi  adalah : 

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  

 

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 
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a. Pada Tahun 2014, indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ditargetkan 

sebesar 79% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 

indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil sebesar 126%.  

b. Pada tahun 2014 Indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 101 %, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 99%, ini mengalami penurunan/kegagalan. 

 

  
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar75%,  

Tahun 2013 sebesar 78% dan di tahun 2014 sebesar 79%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 89% tahun 2013 indikator kinerja 85 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 126% 

d. Pada Tahun 2014, indikator cakupan kunjungan ibu hamil dalam SPM 

Bidang Kesehatan sebesar 100% bila dibandingkan dengan target MDG’s 

sebesar 80% maka realisasi capaian telah mencapai target. 

e. Untuk indikator Kinerja cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2012 

s.d 2013 mengalami peningkatan/ keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung penurunan / kegagalan tersebut adalah :  

1. Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu 

hamil todak terdeteksi 

2. Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam 

upaya pencapaian MDGs  

89% 85%

126%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Capaian Kinerja
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

a. Lebih meningkatkan pelayanan KIA untuk mendeteksi 

kemungkinan terjadinya resiko komplikasi kebidanan dan 

persalinan.  

b. Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat kesehatan upaya pencapaian 

MDGs 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya peningkatan adalah : 

a. Adanya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs 

b. Adanya dukungan dalam upaya peningkatan SDM kesehatan 

oleh para pemangku kepentingan 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

capaian kinerja tersebut antara lain : 

1. Peningkatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs  

2. Dukungan dalam peningkatan SDM  kesehatan oleh para 

pemangku kepentingan 

e.  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan kapasitas 

sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya 

bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator cakupan kunjungan ibu hamil  adalah : 

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  

 

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan (Jampersal) 
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a. Pada Tahun 2014, indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jampersal) 

ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 91,9%, sehingga 

capaian kinerja indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jampersal)sebesar 

103%.  

b. Pada tahun 2014 Indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan capaian 

kinerja 103% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 106 %, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 104%, ini mengalami 

penurunan/kegagalan.  

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 86%,  Tahun 2013 sebesar 87% dan di tahun 2014 sebesar 89%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 104% tahun 2013 

indikator kinerja 106% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

103% 

d. Pada Tahun 2014, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dalam SPM 

Bidang Kesehatan sebesar 103% bila dibandingkan dengan target 

MDG’s sebesar 90% maka realisasi capaian telah mencapai target dan 

merupakan keberhasilan. 

e. Untuk indikator Kinerja cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2012 s.d 

104%

106%

103%

100%

102%

104%

106%

108%

Tahun 2012Tahun 2013Tahun 2014

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh 
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Kebidanan
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2013 mengalami peningkatan/ keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung penurunan / kegagalan tersebut adalah :  

1. Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada ibu 

hamil todak terdeteksi 

2. Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan dalam 

upaya pencapaian MDGs  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

a. Lebih meningkatkan pelayanan KIA untuk mendeteksi 

kemungkinan terjadinya resiko komplikasi kebidanan dan 

persalinan.  

b. Komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat kesehatan upaya pencapaian 

MDGs 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya peningkatan adalah : 

a. Adanya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs 

b. Adanya dukungan dalam upaya peningkatan SDM kesehatan 

oleh para pemangku kepentingan 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian 

kinerja tersebut antara lain : 

1. Peningkatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs  

2. Dukungan dalam peningkatan SDM  kesehatan oleh para 

pemangku kepentingan 

e.  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, 

khususnya bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 

yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:  

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  

 

4. Cakupan Pelayanan Nifas 

a. Pada Tahun 2014, indikator Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan 

sebesar 93% dan terealisasi sebesar 91,6%, sehingga capaian kinerja 

indikator Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 99%.  

b. Pada tahun 2014 Indikator Cakupan Pelayanan Nifas capaian kinerja 

99% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 104 %, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 108%, ini mengalami penurunan capaian kinerja 

 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan pelayanan nifas pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 90%,  

Tahun 2013 sebesar 92% dan di tahun 2014 sebesar 93%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 108% tahun 2013 indikator kinerja 

104% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 99% 

d. Pada Tahun 2014, indikator cakupan pelayanan nifas Tahun 2014 dalam 

SPM Bidang Kesehatan sebesar 98,5% bila dibandingkan dengan target 

MDG’s sebesar 90% maka realisasi capaian telah mencapai target dan 

merupakan keberhasilan. 
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e. Untuk indikator Kinerja pelayanan nifas pada tahun 2013 s.d 2014 

mengalami penurunan capaian kinerja. Adapun hal-hal yang 

mendukung penurunan / kegagalan tersebut adalah :  

1. Menurunya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin  

2. Masih kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk 

senantiasa memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan 

3. Kurangnya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan kesehatan dalam 

upaya – upaya pencapaian MDGs 

    Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2013 dan 2014 antara lain: 

a. Peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin 

b. Peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk senantiasa 

memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. 

c. Penguatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan kesehatan dalam 

upaya pencapaian MDGs 

    Sedangkan untuk tahun 2014 cakupan pelayanan nifas mengalam 

penurunan. Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebabnya adalah:  

1. Adanya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan 

kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs 

2. Adanya dukungan dalam upaya peningkatan SDM kesehatan 

oleh para pemangku kepentingan 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

capaian kinerja tersebut antara lain : 

1. Menurunnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin  

2. Masih kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk 

senantiasa memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan  

3. Kurangnya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs 
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 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah :  

1. Peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin  

2. Peningakatan kepedulian dan kesadaran ibu nifas untuk 

senantiasa memeriksakan dirinya ke fasillitas kesehatan 

3. Penguatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan nifas di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, 

khususnya bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator cakupan pelayanan nifas yang memiliki kompetensi 

kebidanan adalah:  

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  

 

5. Cakupan Neotatus dengan Komplikasi yang ditangani 

a. Pada Tahun 2014, indikator cakupan neonatus dengan komplikasi 

ditargetkan sebesar 83% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian 

kinerja indikator Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 120%.  

b. Pada tahun 2014 Indikator Cakupan Pelayanan Nifas capaian kinerja 

120% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 83%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan neonatus dengan komplikasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 80%,  Tahun 2013 sebesar 82% dan di tahun 2014 sebesar 83%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 83% tahun 2013 indikator 

kinerja 100% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 120% 

d. Pada Tahun 2014, indikator cakupan neonatus dengan komplikasi 

Tahun 2014 dalam SPM Bidang Kesehatan sebesar 100% bila 

dibandingkan dengan target MDG’s sebesar 80% maka realisasi capaian 

telah mencapai target dan merupakan keberhasilan. 

e. Untuk indikator Kinerja pelayanan nifas pada tahun 2013 s.d 2014 

mengalami penurunan capaian kinerja. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah :  

1. Meningkatnya aksebilitas pelayanan capaian pelayanan kesehatan 

ibu hamil, bersalin dan bayi 

2. Meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilan ke sarana kesehatan  

    Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2013 dan 2014 antara lain: 

a. Peningkatan aksesibillitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin 

dan bayi 

b. Peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilannya ke sarana kesehatan 
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    Sedangkan untuk tahun 2014 cakupan pelayanan nifas mengalam 

peningkatan. Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebabnya 

adalah:  

1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu hamil, 

bersalin dan bayi  

2. Meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilan ke sarana kesehatan 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

capaian kinerja tersebut antara lain : 

1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu hamil, 

bersalin dan bayi  

2. Peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilannya ke sarana kesehatan. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang KIA khususnya bidan dan diperlukan juga anggaran yang 

dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan 

indikator cakupan pelayanan nifas yang memiliki kompetensi 

kebidanan adalah:  

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  

 

6 Cakupan kunjungan bayi 

a. Pada Tahun 2014 Target yang ditetapkan adalah 92 %, terealisasi pada 

tahun 2014 sebesar 82,8% dengan capaian kinerja sebesar 90%. 

b.  Pada Tahun 2014 Capaian Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 

90% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 94%, jika dibandingkan 

capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi penurunan kinerja, dan 

bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 dengan Tahun 2012 (99%), 

maka juga terjadi penurunan capaian kinerja. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan neonatus dengan komplikasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 

2012 sebesar 88%,  Tahun 2013 sebesar 90% dan di tahun 2014 

sebesar 92%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 99% 

tahun 2013 capaian kinerja 94 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 90% 

d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2014 (85%) belum tercapai, 

dimana target MDG’s yaitu 90%.  

e. Capaian kinerja Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2012 dengan tahun 

2013 mengalami penurunan,hal ini berarti kegagalan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan 

tersebut adalah ;  

1. Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada Bayi 

terutama Posyandu dan Kadernya sebagai tempat yang 

paling efektif untuk menjaring dan memberikan pelayanan 

kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan 

berbasis masyarakat (UKBM)  

2.  Kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan;  

3. kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam 

mengoptimalkan pelayanan kunjungan bayi untuk 

mendukung MDG’s. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut antara lain;  

 peningkatan pelayanan kesehatan pada Bayi terutama 

Posyandu dan Kadernya untuk lebih diaktifkan lagi, dimana 

Posyandu sebagai tempat yang paling efektif untuk menjaring 

dan memberikan pelayanan kesehatan dasar sebagai salah 

satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);  

 peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan;  

  pemantapan komitmen tenaga kesehatan dalam 

mengoptimalkan pelayanan kunjungan bayi untuk 

mendukung MDG’s. 

f. Capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami penurunan 

dibandingkan dengan capaian kinerja 2013, hal ini berarti suatu 

kegagalan; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah ; 

 masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada Bayi 

terutama Posyandu dan Kadernya sebagai tempat yang paling 

efektif untuk menjaring dan memberikan pelayanan kesehatan 

dasar sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis 

masyarakat (UKBM);  

 kurangnya kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan;  

 kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam mengoptimalkan 

pelayanan kunjungan bayi untuk mendukung MDG’s. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut antara lain;  

 peningkatan pelayanan kesehatan pada Bayi terutama Posyandu 

dan Kadernya untuk lebih diaktifkan lagi, dimana Posyandu 

sebagai tempat yang paling efektif untuk menjaring dan 

memberikan pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu bentuk 

upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);  

  peningkatan kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan bayi ke fasilitas kesehatan;  
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 pemantapan komitmen tenaga kesehatan dalam mengoptimalkan 

pelayanan kunjungan bayi untuk mendukung MDG’s. 

g. program – program yang mendukung indikator kinerja utama 

cakupan kunjungan bayi adalah : 

- Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

- Program Pelayanan Kesehatan Balita 

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

 

7. Cakupan Pelayanan Anak Balita 

a.  Pada tahun 2014 Target yang ditetapkan adalah 83%, terealisasi pada 

tahun 2014 sebesar 71.8 % dengan capaian kinerja sebesar 87 %. 

b.  Pada tahun 2014 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita 

sebesar 87%,  capaian kinerja tahun 2013 yaitu 104%, jika dibandingkan 

capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi penurunan capaian 

kinerjanya dan bila dibandingkan capaian kinerja Cakupan  pelayanan 

Anak Balita tahun 2013 dengan Tahun 2012 (87%), maka terjadi 

peningkatan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan pelayanan anak balita pada Dinas Kesehatan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 

80%,  Tahun 2013 sebesar 82% dan di tahun 2014 sebesar 83%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 87% tahun 2013 indikator kinerja 

104% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 87% 

d. bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Pelayanan Anak Balita tahun 2014 (71.8%) tidak 
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tercapai, dimana target SPM yang mengacu pada MDG’s yaitu 90%. 

Hal ini juga berarti suatu kegagalan. 

e. Capaian kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita tahun 2012 dengan 

tahun 2013 mengalami peningkatan.  

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan capaian kinerja tersebut 

adalah ;  

- meningkatnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan anak Balita  

- sudah tingginya  kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan 

- adanya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di tempat pelayanan 

kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian kinerja tersebut adalah 

- Peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan anak Balita 

- Peningkatan  kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan 

- Penguatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di tempat 

pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 

Sedangkan capaian kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita tahun 

2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun 2013, Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian 

kinerja tersebut adalah:  

- menurunnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan anak Balita 

- masih kurangnya  kepedulian dan kesadaran ibu untuk 

senantiasa memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan 

- kurangnya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di 

tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah;  

-  Peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan anak Balita 

- Peningkatan  kepedulian dan kesadaran ibu untuk senantiasa 

memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan 

- Penguatan komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) di 

tempat pelayanan kesehatan dalam upaya pencapaian MDGs. 

 

f. Program – program yang mendukung indikator cakupan pelayanan 

balita adalah : Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

 

8. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 

a.  Pada Tahun 2014 Target yang ditetapkan adalah 87%,  dan terealisasi 

sebesar  100% dengan capaian kinerja sebesar 115 %. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 

Anak Usia 6-24 bulan pada tahun 2014 sebesar 115% capaian kinerja 

tahun 2013 yaitu 118%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 

dan 2013 maka terjadi penurunan kinerja, bila dibandingkan capaian 

kinerja tahun 2013 dengan Tahun 2012 (125%), juga terjadi penurunan 

capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan neonatus dengan komplikasi pada Dinas 
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Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 80%,  Tahun 2013 sebesar 85% dan di tahun 2014 sebesar 87%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 125% tahun 2013 

indikator kinerja 118% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

115% 

d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak 

Usia 6-24 bulan tahun 2014 (100%) sudah tercapai, dimana target 

MDG’s yaitu 100%.  

e. Capaian kinerja Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 

Anak Usia 6-24 bulan tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami 

penurunan, hal ini berarti kegagalan; 

        Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah  

- masih kurang optimalnya pelayanan KIA oleh petugas kesehatan 

pada ibu menyusui dan balita, khususnya dalam upaya pemberian 

makanan pendamping ASI anak pada usia 6-24 bulan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah :  

 peningkatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan pada ibu 

menyusui dan balita, khususnya dalam upaya pemberian makanan 

pendamping ASI anak pada usia 6-24 bulan  

f. Capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan kinerja 

dibandingkan dengan capaian kinerja 2013, hal ini berarti suatu 

kegagalan; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah  

- masih kurang optimalnya pelayanan KIA oleh petugas 

kesehatan pada ibu menyusui dan balita, khususnya dalam 

upaya pemberian makanan pendamping ASI anak pada usia 6-

24 bulan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah  
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- peningkatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan pada 

ibu menyusui dan balita, khususnya dalam upaya pemberian 

makanan pendamping ASI anak pada usia 6-24 bulan 

g. program – program yang mendukung indikator kinerja cakupan 

pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 – 24 bulan 

adalah  

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 

 

9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 

a. Pada tahun  Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada 

tahun 2014 sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada 

tahun 2014 sebesar 100%, capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

kesamaan capaian kinerjanya, dan bila dibandingkan capaian kinerja 

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2013 dengan 

Tahun 2012 (100%), maka  juga terjadi kesamaan capaian kinerja. 

 

 
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan neonatus dengan komplikasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 

100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 

indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

100 %.  
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d. bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2014 

(100%) sudah tercapai, dimana target SPM yang mengacu pada MDG’s 

yaitu 100%. Hal ini juga berarti suatu keberhasilan. 

e. Capaian kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita tahun 2012 dengan 

tahun 2013 mengalami kesamaan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesamaan capaian kinerja tersebut 

adalah :  

a. Semakin tingginya kesadaran dimasyarakat terutama keluarga 

Balita gizi buruk dalam hal memeriksakan kesehatan anaknya  

b. Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi buruk  

c. Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan perawatan pada Balita Gizi Buruk 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk memperthanakan capaian 

kinerja tersebut adalah:  

a. Peningkatan kesadaran dimasyarakat terutama keluarga Balita 

gizi buruk dalam hal memeriksakan kesehatan anaknya 

b. Peningkatan Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi 

buruk  

c. Peningkatan Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan perawatan pada Balita Gizi Buruk  

f. Capaian kinerja Cakupan pelayanan perawatan pada Balita Gizi Buruk 

tahun 2014 juga mengalami kesamaan dengan capaian kinerja tahun 

2013,  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut 

adalah :  

a. Semakin tingginya kesadaran dimasyarakat terutama keluarga 

Balita gizi buruk dalam hal memeriksakan kesehatan anaknya  

b. Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi buruk  

c. Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan perawatan pada Balita Gizi Buruk 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian 

kinerja tersebut adalah : 

a. Peningkatan kesadaran di masyarakat terutama keluarga Balita gizi 

buruk dalam hal memeriksakan kesehatan anaknya  



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

201 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

b. Peningkatan Keaktifan kader dalam melakukan penjaringan gizi 

buruk  

c. Peningkatan Keaktifan kader dan tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan perawatan pada Balita Gizi Buruk 

Sedangkan capaian kinerja Cakupan pelayanan perawatan pada 

Balita Gizi Buruk. 

 

10. Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat 

a. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah 90 %, terealisasi pada tahun 

2014 sebesar 93% dengan capaian kinerja sebesar 103%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 

Setingkat pada tahun 2014 sebesar 103% dan capaian kinerja tahun 2013 

yaitu 95%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka 

terjadi peningkatan kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 

2013 dengan Tahun 2012 (109%), maka terjadi penurunan capaian 

kinerja. 

 
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 

Setingkat pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Restra target 2012 sebesar 85%,  Tahun 2013 sebesar 87% dan di 

tahun 2014 sebesar 90%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  

109% tahun 2013 indikator kinerja 95 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 103 %. 
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d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat tahun 

2014 (93%) masih belum tercapai, dimana target MDG’s yaitu 100%.  

e. Capaian kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 

tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan, hal ini berarti 

kegagalan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah masih kurang optimalnya petugas dalam melaksanakan 

penjaringan untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak SD 

setingkat;  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah pengoptimalan petugas dalam melaksanakan 

penjaringan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar pada 

anak SD setingkat; 

f. Capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan kinerja 

dibandingkan dengan capaian kinerja 2013, hal ini berarti suatu 

keberhasilan. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah ;  

a. masih kurang optimalnya petugas dalam melaksanakan penjaringan 

untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar pada anak SD setingkat;  

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah peningkatan kinerja petugas dalam melaksanan 

penjaringan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan dasar pada 

anak SD setingkat; 

 

11. Cakupan peserta KB aktif 

a. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah 74%, terealisasi pada tahun 2014 

sebesar 79.6 % dengan capaian kinerja sebesar 108 %. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebesar 108%,  

capaian kinerja tahun 2013 yaitu 99%, jika dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2014 dan 2013 maka terjadi penurunan capaian kinerja dan bila 

dibandingkan capaian kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2013 
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dengan capaian kinerja Tahun 2012 (86%) maka terjadi penurunan capaian 

kinerja. 

 

 
 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 

Setingkat pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Restra target 2012 sebesar 72%,  Tahun 2013 sebesar 73% dan 

di tahun 2014 sebesar 74%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar  86% tahun 2013 indikator kinerja 99 % dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 108 %. 

d. bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2014 (79.6%) sudah tercapai, 

dimana target SPM yang mengacu pada MDG’s yaitu 70%. Hal ini juga 

berarti suatu keberhasilan. 

e. Capaian kinerja Cakupan Peserta KB Aktif  yang ditangani tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami penurunan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut 

adalah  

a. Kurangnya tenaga penyuluh KB maupun PL KB dalam melakukan 

penyuluhan KB kepada masyarakat.  

b.  Meningkatnya jumlah usia produktif yang memasuki masa usia 

menopouse sehingga tidak menggunakan alat KB lagi. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah;  
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a. Penambahan tenaga penyuluh KB maupun PL KB untuk 

melakukan penyuluhan KB kepada masyarakat .  

b. Meningkat penyuluhan pada aseptor KB baru. 

Sedangkan capaian kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2014 

mengalami peningkatan jika  dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun 2013,  

Adapun faktor-faktor yang mendukung  peningkatan capaian kinerja 

adalah; 

a. meningkatnya pengetahuan pasangan usia subur mengenai KB 

b. Meningkatnya penyuluhan KB ke masyarakat. 

 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian 

kinerja tersebut adalah 

a. Peningkatan pelayanan KB di fasilitas kesehatan  

b. Peningkatan penyuluhan KB kepada masyarakat 

 

12. Cakupan  penemuan dan penanganan penderita penyakit 

a. Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

100 % dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit pada tahun 2014 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 

yaitu 100%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka 

terjadi kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2013 dengan Tahun 2012 (100%), maka juga terjadi kesamaan 

capaian kinerja. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 

2014 sebesar 100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Capaian kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit pada tahun 2012 dengan tahun 2013 juga mengalami kesamaan 

capaian kinerja, hal ini bisa berarti keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah a) 

tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam memeriksakan 

kesehatannya apabila mengalami gangguan kesehatan kepada petugas 

kesehatan; b) adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam 

menemukan kasus, mendiagnosa dan menangani penyakit;  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah : 

a. peningakatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan 

dalam memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan 

b. optimalisasi komitmen dari petugas kesehatan dalam menemukan 

kasus, mendiagnosa dan menangani penyakit. 

 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami kesamaan capaian 

kinerja; 

Adapun hal-hal yang mendukungnya adalah 

a. tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam 

memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan. 

b. adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam menemukan 

kasus, mendiagnosa dan menangani penderita DBD;  

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah  
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a. peningakatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan 

dalam memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan 

b. optimalisasi komitmen dari petugas kesehatan dalam menemukan 

kasus, mendiagnosa dan menangani penderita DBD; 

c.  

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

khususnya tenaga Kesehatan Lingkungan, surveillance, Dokter dan 

Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan. 

 

13. Acute    Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia   < 15 Tahun 

a. Target yang ditetapkan adalah <1,8%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

0 (tidak ditemukan kasus) dengan capaian kinerja 0%. 

b. Capaian Kinerja Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate 100.000 penduduk 

usia <15 Tahun pada tahun 2014 sebesar 0% dan capaian kinerja tahun 

2013 yaitu 0%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 

maka terjadi kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian 

kinerja tahun 2013 dengan Tahun 2012 (0%), maka juga terjadi kesamaan 

capaian kinerja. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Restra target 2012 sebesar <1%0,  Tahun 2013 sebesar <1,4%0 dan di 

tahun 2014 sebesar <1,6%0, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  

0% tahun 2013 indikator kinerja 0 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 0 %. 

d. Capaian kinerja Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate 100.000 penduduk 

usia <15 Tahun pada tahun 2012 dengan tahun 2013 juga mengalami 

kesamaan capaian kinerja, hal ini bisa berarti keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah  

a. sudah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang imunisasi, 

terutama imunisasi polio, 

b.  telah berhasilnya program edukasi polio melalui pelacakan kasus 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara proaktif;  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah  

a. peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi, terutama 

imunisasi polio 

b. peningkatan program edukasi polio melalui pelacakan kasus yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan secara proaktif. 

 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami kesamaan capaian 

kinerja dengan capaian kinerja 2013, hal ini juga berarti suatu 

keberhasilan : 

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah  
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a. sudah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang imunisasi, 

terutama imunisasi polio 

b.  telah berhasilnya program edukasi polio melalui pelacakan kasus 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan secara proaktif. 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah  

a. peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi, terutama 

imunisasi polio 

b. peningkatan program edukasi polio melalui pelacakan kasus yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan secara proaktif; 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan KIA, 

khususnya tenaga Kesehatan Lingkungan, surveillance, petugas 

Imunisasi dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Capaian kinerja Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate 100.000 penduduk 

usia <15 Tahun ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan. 

 

14. Cakupan   Balita dengan Pneumonia yang ditangani 

a. Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

100 % dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani 

pada tahun 2014 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 

100%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka 

terjadi kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2013 dengan Tahun 2012 (100%), maka juga terjadi kesamaan 

capaian kinerja. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani 

pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 

sebesar 100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 

d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani tahun 2014 

(100%) sudah mencapai target, dimana target MDG’s yaitu 100%.  

e. Capaian kinerja Cakupan Balita Dengan Pnemounia Yang Ditangani 

tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami kesamaan capaian kinerja, hal 

ini berarti keberhasilan.  

a. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan 

tersebut adalah adanya perubahan perilaku sakit pada masyarakat 

yang senantiasa memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan 

apabila mengalami gangguan kesehatan 

b. berjalannya program promosi kesehatan di masyarakat melalui 

petugas dan kader kesehatan 

c. adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terutama pada balita dengan melaksanakan 

MTBS secara maximal. 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian tersebut adalah 
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a. peningkatan perubahan perilaku sakit pada masyarakat untuk 

senantiasa memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan apabila 

mengalami gangguan kesehatan 

b. peningkatan berkesinambungan ttg  program promosi kesehatan di 

masyarakat melalui petugas dan kader kesehatan 

c. peningkatan komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terutama pada balita dengan melaksanakan 

MTBS secara maximal. 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami kesamaan capaian, hal 

ini berarti suatu keberhasilan; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah ;  

a. peningkatan perubahan perilaku sakit pada masyarakat untuk 

senantiasa memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan apabila 

mengalami gangguan kesehatan 

b. peningkatan berkesinambungan ttg  program promosi kesehatan di 

masyarakat melalui petugas dan kader kesehatan 

c. peningkatan komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terutama pada balita dengan melaksanakan 

MTBS secara maximal. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan surveillance, Dokter dan 

Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

g. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

cakupan Balita dengan Pneumonia Ditangani ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

- Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan. 

 

15. Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positip 
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a. Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

60,25 % dengan capaian kinerja 60%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA 

Positif pada tahun 2014 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 

yaitu 77%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka 

terjadi penurunan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian 

kinerja tahun 2013 dengan Tahun 2012 (100%), maka juga terjadi 

penurunan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA 

Positif pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 

2014 sebesar 100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% 

tahun 2013 indikator kinerja 77 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 60%. 

d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif tahun 2014 

(100%) juga belum mencapai target, dimana target MDG’s yaitu 100%.  

e. Capaian kinerja Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif tahun 

2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan capaian kinerja, hal ini 

bisa berarti kegagalan dan juga keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah a) belum 

optimalnya pelaksanaan pemutusan rantai penularan Penyakit TB BTA+; 

b) adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam melakukan screening 
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Suspect terutama pada Keluarga Penderita Tb Paru atau orang disekitar 

penderita, c) masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan adalah a) optimalisasi pelaksanaan pemutusan rantai 

penularan Penyakit TB BTA+; b) penguatan komitmen dari petugas 

kesehatan dalam melakukan screening Suspect terutama pada Keluarga 

Penderita Tb Paru atau orang disekitar penderita, c) Peningkatan PHBS; 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami penurunan capaian 

kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja 2013, hal ini juga bias 

berarti suatu keberhasilan, bias juga kegagalan; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah  

a. belum optimalnya pelaksanaan pemutusan rantai penularan 

Penyakit TB BTA+ 

b.  adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam melakukan 

screening Suspect terutama pada Keluarga Penderita Tb Paru atau 

orang disekitar penderita 

c. masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan adalah  

a. optimalisasi pelaksanaan pemutusan rantai penularan Penyakit 

TB BTA+;  

b. penguatan komitmen dari petugas kesehatan dalam melakukan 

screening Suspect terutama pada Keluarga Penderita Tb Paru atau 

orang disekitar penderita,  

c. Peningkatan PHBS; 

f. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan surveillance, Dokter dan 

Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 
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g. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan. 

 

16. Penderita   DBD yang ditangani setiap tahun 

a. Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

100 % dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Penderita DBD Yang Ditangani Setiap tahun pada tahun 

2014 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 

2013 dengan Tahun 2012 (100%), maka juga terjadi kesamaan capaian 

kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Penderita DBD Yang Ditangani Setiap tahun  

pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 

sebesar 100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 

d. Capaian kinerja Penderita DBD Yang Ditangani Setiap tahun  pada tahun 

2012 dengan tahun 2013 mengalami kesamaan capaian kinerja, hal ini 

bisa berarti keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah  
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a. tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam 

memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan; 

b.  adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam mendiagnosa dan 

menangani penderita DBD;  

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah  

a. peningakatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan 

dalam memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan;  

b. optimalisasi komitmen dari petugas kesehatan dalam mendiagnosa 

dan menangani penderita DBD; 

 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami kesamaan capaian 

kinerja dengan capaian kinerja 2013, hal ini juga berarti suatu 

keberhasilan; 

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah  

a. tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam 

memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan;  

b. adanya komitmen dari petugas kesehatan dalam mendiagnosa dan 

menangani penderita DBD;  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan adalah  

a. peningakatan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan 

dalam memeriksakan kesehatannya apabila mengalami gangguan 

kesehatan kepada petugas kesehatan;  

b. optimalisasi komitmen dari petugas kesehatan dalam mendiagnosa 

dan menangani penderita DBD; 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan surveillance, Dokter dan 
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Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

cakupan Penderita DBD yang ditangani ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan. 

 

17. Penderita   Diare pada Balita yang ditangani 

a. Target yang ditetapkan adalah 100%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

100 % dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Penderita Diare Pada Balita Yang Ditangani pada tahun 

2014 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 

2013 dengan Tahun 2012 (100%), maka juga terjadi kesamaaan capaian 

kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Penderita Diare Pada Balita Yang Ditangani Setiap 

tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Restra target 2012 sebesar 100%,  Tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 

2014 sebesar 100%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  100% 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 
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d. Capaian kinerja Penderita Diare Pada Balita Yang Ditangani tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami kesamaan capaian, hal ini berarti 

keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut 

adalah 

a. semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama keluaraga balita 

yang terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas 

kesehatan;  

b. keaktifan petugas kesehatan dan kader dalam memberikan informasi 

tenatng diare. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian tersebut adalah  

a. Peningkatan kesadaran masyarakat terutama keluaraga balita yang 

terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan; 

b. optimalisasi petugas kesehatan dan kader untuk tetap aktif dalam 

memberikan informasi tenatng diare. 

Dan capaian kinerja tahun 2014 juga mengalami kesamaan capaian 

kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini berarti suatu 

keberhasilan; 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut 

adalah: 

a. semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama keluaraga balita 

yang terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas 

kesehatan; 

b.  keaktifan petugas kesehatan dan kader dalam memberikan informasi 

tenatng diare. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian tersebut adalah : 

a. Peningkatan kesadaran masyarakat terutama keluaraga balita yang 

terkena diare dalam hal memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan; 

b. optimalisasi petugas kesehatan dan kader untuk tetap aktif dalam 

memberikan informasi tenatng diare. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 
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bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

khususnya tenaga kesehatan lingkungan dan surveillance, Dokter dan 

Perawat dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

cakupan Penderita Diare Pada Balita Yang Ditangani ini adalah; 

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

 

18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (yang berobat) 

a. Target yang ditetapkan adalah 95%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

95% dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 

Miskin (Yang Berobat) pada tahun 2014 sebesar 100% dan capaian 

kinerja tahun 2013 yaitu 111%, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 

2014 dan 2013 maka terjadi penurunan capaian kinerja; dan jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 dengan tahun 2012 (100%) 

terjadi peningkatan; 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 

Miskin (Yang Berobat) Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 sebesar 85%,  Tahun 2013 

sebesar 90% dan di tahun 2014 sebesar 95%, dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar  100% tahun 2013 indikator kinerja 111 % dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 
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d. Bila dibandingkan dengan target SPM, maka realisasi kinerja Cakupan 

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (Yang Berobat) tahun 

2014 sudah mencapai target yang ditetapkan, dimana target SPM yang 

mengacu pada MDG’s adalah 100%. 

e. Capaian kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan capaian kinerja 

dibandingkan dengan capaian kinerja 2012, hal ini berarti suatu 

keberhasilan ; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian kinerja 

tersebut adalah ; sudah baiknya pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja 

adalah Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

masyarakat terutama masyarakat miskin 

Sedangkan capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini 

berarti suatu kegagalan ; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut 

adalah ; masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja 

adalah Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

masyarakat terutama masyarakat miskin. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu Pengambil Kebijakan Bidang Kesehatan 

berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti BPJS Kesehatan dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

g. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (Yang Berobat) 

ini adalah; 

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 

 

19. Angka kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih 
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a. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah 90%, terealisasi sebesar 91,9% 

dengan capaian kinerja sebesar  102 % 

b. Capaian Kinerja Angka Kelahiran Yang Ditangani Tenaga Terlatih pada 

tahun 2014 sebesar 102% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 102%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

kesamaan capaian kinerjanya, dan bila dibandingkan capaian kinerja 

Angka Kelahiran Yang Ditangani Tenaga Terlatih 2013 dengan Tahun 

2012 (111%), maka terjadi penurunan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Angka Kelahiran Yang Ditangani Tenaga Terlatih 

Setiap tahun  pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Restra target 2012 sebesar 80%,  Tahun 2013 sebesar 90% dan di 

tahun 2014 sebesar 90%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  

111% tahun 2013 indikator kinerja 102 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 102%. 

d. Capaian kinerja Angka Kelahiran Yang Ditangani Tenaga Terlatih tahun 

2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan ; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut 

adalah: 

a. aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan 

kesehatan ibu hamil dan bersalin belum memadai.  

b.  masih rendahnya  kepedulian dan kesadaran ibu hamil untuk 

senantiasa memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan; 

c. komitmen dari tenaga terlatih khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan di tempat dalam upaya pencapaian MDGs. 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah: 

a. peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin 

b. peningkatan  kepedulian dan kesadaran ibu hamil untuk senantiasa 

memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan 

c. pemantapan komitmen dari tenaga terlatih khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs. 

Sedangkan capaian kinerja Angka Kelahiran Yang Ditangani Tenaga 

Terlatih tahun 2014 mengalami kesamaan dengan capaian kinerja tahun 

2013,  

Adapun factor-faktor yang mendukungnya adalah 

a. adanya komitmen dari tenaga terlatih khususnya yang menangani 

pelayanan kebidanan dalam upaya pencapaian MDGs 

b. aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama pelayanan 

kesehatan ibu hamil dan bersalin sudah baik .  

 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah: 

a. Peningkatan  komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang 

menangani pelayanan kebidanan di tempat pelayanan kesehatan 

dalam upaya pencapaian MDGs 

b. peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang KIA khususnya tenaga kesehatan Bidan dan dukun beranak 

terlatih dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung  

Angka Kelahiran yang ditangani tenaga terlatih ini adalah; 
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- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak 

 

20. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization 

a. Target yang ditetapkan adalah 99%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

94,28 % dengan capaian kinerja 95%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 

pada tahun 2014 sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, 

jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

penurunan kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 

dengan Tahun 2012 (99%), maka terjadi peningkatan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 

pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebesar 95%,  Tahun 2013 sebesar 97% dan di tahun 2014 

sebesar 99%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  99% tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 95%. 

d. Dan bila dibandingkan dengan target SPM Bidang Kesehatan, maka 

realisasi Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat tahun 

2014 (94,28%) masih belum tercapai, dimana target MDG’s yaitu 100%.  

e. Capaian kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 

tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini berarti 

keberhasilan.  

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut 

adalah 
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a. sudah optimalnya petugas imunisasi dalam melaksanakan 

imunisasi dasar lengkap pada bayi 

b. adanya koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan dan 

kelurahan dalam pensuksesan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

capaian tersebut adalah  

a. Optimalisasi berkelanjutan bagi petugas imunisasi dalam 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada bayi 

b. peningkatan koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan dan 

kelurahan dalam pensuksesan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi. 

Sedangkan capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini 

berarti suatu kegagalan; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah ;  

1. belum optimalnya petugas imunisasi dalam melaksanakan imunisasi 

dasar lengkap pada bayi 

2. kurang maksimalnya koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan 

dan kelurahan dalam pensuksesan Imunisasi Dasar Lengkap pada 

bayi. 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah  

1. Optimalisasi berkelanjutan bagi petugas imunisasi dalam 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada bayi 

2. peningkatan koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan dan 

kelurahan dalam pensuksesan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Program Imunisasi khususnya tenaga Bidan dan Perawat dan 

diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

g. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Cakupan UCI ini adalah; 
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- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

 

21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa 

a. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah 13%, terealisasi sebesar 0,05% 

dengan capaian kinerja sebesar  0,38% 

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada tahun 2014 sebesar 102% dan 

capaian kinerja tahun 2013 yaitu 42%, jika dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2014 dan 2013 maka terjadi penurunan capaian kinerjanya, dan 

bila dibandingkan capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa 

2013 dengan Tahun 2012 (9%), maka terjadi peningkatan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 11%,  Tahun 2013 sebesar 12% dan di tahun 2014 sebesar 13%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  9% tahun 2013 indikator 

kinerja 42 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 0%. 

d. Capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa tahun 2012 dengan 

tahun 2013 mengalami peningkatan ; 

Adapun hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian kinerja tersebut 

adalah aksebilitas pelayanan kesehatan jiwa sudah mulai baik 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian 

kinerja tersebut adalah peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat terutama pelayanan kesehatan jiwa. 

Sedangkan capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa tahun 

2014 mengalami penurunan. 
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Adapun factor-faktor yang menyebabkan penurunan/kegagalan adalah;  

kurangnya komitmen dari tenaga kesehatan khususnya yang menangani 

pelayanan kesehatan jiwa. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian 

kinerja tersebut adalah Peningkatan  komitmen dari tenaga kesehatan 

khususnya yang menangani pelayanan kesehatan jiwa di tempat 

pelayanan kesehatan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang pelayanan kesehatan khusus dan diperlukan juga anggaran yang 

dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung  

Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini adalah; 

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 

 

22. Cakupan Pelayanan Kesehatan usia Lanjut 

a. Target yang ditetapkan adalah 68%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

99,2% dengan capaian kinerja sebesar 145% 

b. Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada tahun 

2014 sebesar 145% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

peningkatan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja 

tahun 2013 dengan Tahun 2012 (108%), maka terjadi penurunan capaian 

kinerja. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 65%,  Tahun 2013 sebesar 67% dan di tahun 2014 sebesar 68%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  108% tahun 2013 indikator 

kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 145%. 

d. Capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami penurunan capaian kinerja, hal ini berarti 

kegagalan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah a) kurang aktifnya petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam 

melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut; b) kurang 

optimalnya kegiatan di posyandu lansia; 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah; a) peningkatan kinerja petugas kesehatan dan 

kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia 

lanjut; b) optimalisasi kegiatan di posyandu lansia; 

Sedangkan capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan capaian 

kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja 2013, hal ini berarti suatu 

keberhasilan; 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut 

adalah ; a) sudah aktifnya petugas kesehatan dan kader kesehatan dalam 

melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut; b) sudah 

optimalnya kegiatan di posyandu lansia; 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah; a) peningkatan kinerja petugas kesehatan dan 
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kader kesehatan dalam melakukan pelayanan pra usia lanjut dan usia 

lanjut; b) optimalisasi kegiatan di posyandu lansia; 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam hal ini petugas 

kesehatan yang melayani kesehatan khusus dan diperlukan juga 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut ini adalah; 

- Program Pelayanan Kesehatan lansia 

 

23. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 

a. Target yang ditetapkan adalah 68%, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 

68% dengan capaian kinerja100%. 

b. Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja pada tahun 2014 

sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terjadi 

kesamaan capaian kinerja, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 

2013 dengan Tahun 2012 (123%), maka terjadi penurunan capaian 

kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebesar 65%,  Tahun 2013 sebesar 67% dan di tahun 2014 sebesar 68%, 
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dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar  123% tahun 2013 indikator 

kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

d. Capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami penurunan capaian kinerja, hal ini berarti 

kegagalan.  

Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut 

adalah a) masih kurangnya komitmen dari petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan terutama pada remaja; b) belum 

optimalnya kegiatan UKS c)belum maksimalnya kegiatan penjaringan 

siswa SMP sehingga tidak ditemukan deteksi resiko penyakit yang 

cenderung dialami remaja.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah adalah a) Penguatan komitmen dari petugas 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada 

remaja; b) optimalisasi kegiatan UKS c)optimalisasi kegiatan penjaringan 

siswa SMP sehingga dapat dideteksi resiko penyakit yang terjadi pada 

remaja. 

Dan capaian kinerja tahun 2014 mengalami kesamaan capaian kinerja 

disbanding tahun sebelumnya. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesamaan tersebut  adalah ; a) 

Meningkatkannya komitmen dari petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terutama pada remaja; b) optimalisasi kegiatan 

UKS c)Sudah maksimalnya kegiatan penjaringan siswa SMP sehingga 

tidak ditemukan deteksi resiko penyakit yang cenderung dialami remaja. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

capaian tersebut adalah adalah a) Penguatan komitmen dari petugas 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada 

remaja; b) optimalisasi kegiatan UKS c)optimalisasi kegiatan penjaringan 

siswa SMP sehingga dapat dideteksi resiko penyakit yang terjadi pada 

remaja. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di 

bidang Promkes, khususnya tenaga promkes dan diperlukan juga 
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anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indicator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung 

pelayanan Kesehatan Remaja ini adalah; 

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 

 

DERAJAT KESEHATAN KOTA 

1. MORTALITAS 

- Angka kematian ibu melahirkan per 1000 melahirkan 

a. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah 2 per 1000 KH, terealisasi pada 

tahun 2014 sebesar 2 per 1000 KH dengan capaian kinerja 100%. 

b. Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 sebesar 100% 

dan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 100%, jika dibandingkan capaian 

kinerja tahun 2014 dan 2013 maka terdapat kesamaan capaian kinerjanya, 

dan  bila dibandingkan capaian kinerja Angka Kematian Ibu tahun 2013 

dengan Tahun 2012 (150%), maka terjadi penurunan capaian kinerja. 

 
c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)  pada Dinas Kesehatan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebesar 8%0,  

Tahun 2013 sebesar 7%0 dan di tahun 2014 sebesar 6%0, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar  150% tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

d. Capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2012 dengan tahun 2013 

mengalami penurunan.  
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Adapun hal-hal yang mendukung penurunan capaian kinerja tersebut 

adalah ; a) menurunnya aksebilitas pelayanan kesehatan masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan ibu hamil; b) kurangnya kepedulian dan 

kesadaran ibu hamil untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya ke 

fasilitas kesehatan; c) Faktor resiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi 

pada ibu hamil tidak terdeteksi ;  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja 

tersebut adalah; a) Peningkatan Aksebilitas Pelayana kesehatan untuk ibu 

hamil b)peningkatan kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan; c) lebih meningkatkan 

pelayananan KIA untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya resiko 

komplikasi kebidanan dan persalinan. 

Sedangkan capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2014 

mengalami kesamaan dengan tahun 2013, Adapun factor-faktor yang 

menjadi penyebabnya adalah; a) kesadaran ibu hamil dalam 

memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan sudah baik; 

b) aksebilitas pelayanan kesehatan untuk  ibu hamil dan bersalin sudah 

cukup baik. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian 

kinerja tersebut adalah; a)peningkatan kesadaran ibu hamil dalam 

memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan; b) 

peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan untuk  ibu hamil dan 

bersalin sudah cukup baik. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya peningkatan 

kapasitas sumber daya yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, 

khususnya bidan dan diperlukan juga anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator kinerja utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

f. Adapun Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat menekan angka 

kematian ibu ini adalah; 

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

 

- Angka Usia Harapan Hidup 
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2. MORBIDITAS 

- Angka Keluhan Masyarakat terhadap Penduduk 

- Angka Kesembuhan TB Paru 

- Angka Penderita DBD 

- Prevalensi HIV/AIDS 

- Angka Diare pada Balita 

 

 

3. STATUS GIZI 

- Jumlah balita gizi buruk 

- Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Buruk 

- Persentase Balita Bertubuh Pendek 

- Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Kurang 

- Angka Ibu Hamil KEK 

- Kecamatan Bebas Rawan Gizi 

 

1. Sasaran yang pertama yaitu : 

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa 

serta terselenggaranya pelayanan kesehatan dan KB yang mudah, murah dan 

berkwalitas 

Meliputi Indikator  

Indikator kinerja :  

1. Jumlah kunjungan Rawat jalan 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Jumlah kunjungan Rawat jalan 

adalah 50.295 kunjungan dan terealisasi sebesar 41.935 kunjungan dan 

capaian kinerjanya sebesar 83,37%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 83,37%, tahun 

2013 sebesar 82,77% dan tahun 2012 sebesar 89,35%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah kunjungan Rawat jalan pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi belum sesuai. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 45.028 kunjungan, tahun  2013 adalah 47.270 kunjungan 

dan di tahun 2014 target  52.295, dengan capain kinerja di tahun 2012 

sebesar 89,35%, tahun 2013 indikator kinerja 82,77% dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 83,37%. 

d. Untuk jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2012 s.d 2013 tidak mencapai 

target RPJMD. Adapun hal-hal yang mendukung tidak tercapainya target 

tersebut adalah :  

- Kurangnya tenaga dokter spesialis dan sub spesialis. 

- Semakin bertambahnya rumah sakit yang melayani program peserta 

BPJS kesehatan. 

- Adanya aturan BPJS yang beberapa pnyakit tertentu harus di layani di 

puskesmas, bila tetap dilayani di rumah sakit maka tidak bisa di klaim 

oleh pihak rumah sakit. 

- Belum optimalnya pelayanan di rumah sakit 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

penurunan/kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

- Merekrut tenaga dokter spesialis dan sub spesialis kontrak. 

- Meningkatkan pelayanan terhadap pasien 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan yang 

memenuhi standart kelas B non pendidikan. 

Sedangkan untuk tahun 2014 jumlah kunjungan rawat jalan juga tidak 

mencapai target RPJMD, faktor-faktor penyebabnya/ tidak tercapainya  

adalah : 
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- Kurangnya tenaga dokter spesialis dan sub spesialis. 

- Semakin bertambahnya rumah sakit yang melayani program peserta 

BPJS kesehatan. 

- Adanya aturan BPJS yang beberapa pnyakit tertentu harus di layani di 

puskesmas, bila tetap dilayani di rumah sakit maka tidak bisa di klaim 

oleh pihak rumah sakit. 

- Belum optimalnya pelayanan di rumah sakit 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Merekrut tenaga dokter spesialis dan sub spesialis kontrak. 

- Meningkatkan pelayanan terhadap pasien 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan yang 

memenuhi standart kelas B non pendidikan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator jumlah kunjungan rawat jalan. 

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan indikator jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Penyediaan jasa petugas pelayanan kesehatan 

- Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK PR) 

- Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 

- Jasa pelayanan kesehatan peserta jameksda yang belum tertampung 

sebagai anggota BPJS 

 

2. Jumlah hari perawatan rawat inap 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Jumlah hari perawatan rawat inap 

adalah 53.746 kunjungan dan terealisasi sebesar 33.661 kunjungan dan 

capaian kinerjanya sebesar 62,63%. 
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b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 62,63%, tahun 

2013 sebesar 72,38% dan tahun 2012 sebesar 78,25%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah hari perawatan rawat inap pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi belum tercapai. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 45.028 kunjungan, tahun  2013 adalah 49,388 kunjungan 

dan di tahun 2014 target  53,746, dengan capain kinerja di tahun 2012 

sebesar 78,25%, tahun 2013 indikator kinerja 72,38% dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 62,63%. 

d. Untuk jumlah hari perawatan rawat inap tahun 2012 s.d 2013 tidak 

mencapai target RPJMD. Adapun hal-hal yang mendukung tidak 

tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya penurunan kunjungan pasien rawat inap. 

- Pelayanan pasien semakin baik 

- Diagnosa penyakit semakin cepat. 

- Peresepan obat semakin baik. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penurunan  pada 

tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

- Mengirim tenaga medis dan non medis untuk mengikuti diklat 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran 

Sedangkan untuk tahun 2014 jumlah hari perawatan rawat inap juga tidak 

mencapai target RPJMD, factor-faktor penyebabnya/ tidak tercapainya  

adalah : 

- Adanya penurunan kunjungan pasien rawat inap. 
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- Pelayanan pasien semakin baik 

- Diagnosa penyakit semakin cepat. 

- Peresepan obat semakin baik. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Mengirim tenaga medis dan non medis untuk mengikuti diklat 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator jumlah hari perawatan rawat inap. 

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan indikator jumlah hari perawatan rawat inap di RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Penyediaan jasa petugas pelayanan kesehatan 

- Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK PR) 

- Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 

- Jasa pelayanan kesehatan peserta jameksda yang belum tertampung 

sebagai anggota BPJS 

 

3. Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Jumlah hari perawatan rawat inap 

adalah 80% dan terealisasi sebesar 72% dan capaian kinerjanya sebesar 

90%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 90%, tahun 2013 

sebesar 94,67% dan tahun 2012 sebesar 100%, hal ini mengalami 

penurunan. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) pada RSUD 

Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi belum tercapai semua. Dimana 

target RPJMD tahun 2012 adalah 70%, tahun  2013 adalah 75% dan di 

tahun 2014 target  80% dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, 

tahun 2013 indikator kinerja 94,67% dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 90%. 

d. Sesuai standar Nasional angka BOR yang diharapkan 70-85 %, dengan 

demikian sudah memenuhi standar Rumah Sakit. Formula yang 

digunakan untuk menghitung pencapaian efesiensi pemakaian tempat 

tidur yaitu hari perawatan dibagi 365 hari dikali jumlah tempat tidur 

dikali 100 %. 

e. Untuk Persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2012 mencapai 

target dan tahun 2013 tidak mencapai target RPJMD. Adapun hal-hal yang 

mendukung tercapainya  dan tidak tercapainya target tersebut adalah :  

- Belum optimalnya pelayanan terutama pada rawat inap 

- Semakin bertambahnya rumah sakit swasta yang melayani program 

peserta BPJS kesehatan 

- Kurangya peralatan kesehatan yang memenuhi standart kelas B non 

pendidikan terutama CT Scan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan adalah : 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran (CT Scan) 

- Rekrutmen tenaga dokter spesialis dan sub spesialis 

Sedangkan untuk tahun 2014 persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) 

juga tidak mencapai target RPJMD, faktor-faktor penyebabnya/ tidak 

tercapainya  adalah : 
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- Belum optimalnya pelayanan terutama pada rawat inap 

- Semakin bertambahnya rumah sakit swasta yang melayani program 

peserta BPJS kesehatan 

- Kurangya peralatan kesehatan yang memenuhi standart kelas B non 

pendidikan terutama CT Scan. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran (CT Scan) 

- Rekrutmen tenaga dokter spesialis dan sub spesialis 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR). 

g. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan indikator persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) inap di 

RSUD Dr. H. Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Penyediaan jasa petugas pelayanan kesehatan 

- Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK PR) 

- Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 

- Jasa pelayanan kesehatan peserta jameksda yang belum tertampung 

sebagai anggota BPJS 

 

4. Lenght Of Stay (LOS) 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Lenght Of Stay (LOS) adalah 5 

hari dan terealisasi sebesar 5 hari dan capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja Lenght Of Stay (LOS) 

sebesar 100 %, tahun 2013 sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100%, 

hal ini mengalami penurunan. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Lenght Of Stay (LOS) pada RSUD Dr. H. Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi telah tercapai semua. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 5 hari tahun  2013 adalah 5 hari dan di tahun 2014 

target  5 hari dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Angka Standar Nasional LOS adalah 7 – 10 hari, dengan demikian angka 

Rumah Sakit lebih baik dari angka standar, karena semakin kecil akan 

semakin lebih baik. Untuk menghitung lamanya rata-rata pasien dirawat 

digunakan Formula/ rumus: jumlah hari perawatan dibagi jumlah 

pasien keluar (hidup + mati) dikali 100%. 

e. Untuk Persentase Lenght Of Stay (LOS) tahun 2012 tahun 2013 mencapai 

target RPJMD. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya  dan tidak 

tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap pasien,  

- kemampuan tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan terhadap 

pasien semakin baik hingga pasien tidak memerlukan perawatan 

yang lama. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan adalah : 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran (CT Scan) 

- Rekrutmen tenaga dokter spesialis dan sub spesialis 

Sedangkan untuk tahun 2014 Lenght Of Stay (LOS) juga mencapai target 

RPJMD, faktor-faktor penyebabnya/tercapainya  adalah : 

- Adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap pasien,  
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- kemampuan tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan terhadap 

pasien semakin baik hingga pasien tidak memerlukan perawatan 

yang lama. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

Lenght Of Stay (LOS) tersebut antara lain : 

- Meningkatkan mutu pelayanan 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan dan 

kedokteran (CT Scan) 

- Rekrutmen tenaga dokter spesialis dan sub spesialis 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR). 

g. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan indikator persentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) inap 

di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Penyediaan jasa petugas pelayanan kesehatan 

- Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK PR) 

- Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 

- Jasa pelayanan kesehatan peserta jameksda yang belum tertampung 

sebagai anggota BPJS 

 

5. Jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang melaksanakan PONEK. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja jumlah rumah sakit pemerintah 

dan swasta yang melaksanakan PONEK adalah 2 rumah sakit dan 

terealisasi 1 rumah sakit dan capaian kinerjanya sebesar 50%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 50%, tahun 2013 

sebesar 50% dan tahun 2012 sebesar 100%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

melaksanakan PONEK pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing 

Tinggi belum sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 1 Rs, tahun  

2013 adalah 2 Rs dan di tahun 2014 target  2 Rs, dengan capain kinerja di 

tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 50 % dan di Tahun 

2014 indikator kinerja mencapai 50%. 

 

d. Untuk jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang melaksanakan 

PONEK tahun 2012 sesuai dengan target sementara tahun 2013 mengalami 

penurunan. Adapun hal-hal yang mendukung tidak tercapainya target 

tersebut adalah :  

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang melaksanakan 

PONEK bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota 

Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk jumlah rumah sakit 

pemerintah dan swasta yang melaksanakan PONEK antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami juga tidak tercapai target, 

factor-faktor penyebabnya/ tidak tercapainnya  adalah : 

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang melaksanakan 

PONEK bukan merupakan Domain RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota 

Tebing Tinggi. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

Jumlah RS yang melaksanakan 
PONEK



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

240 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

melaksanakan PONEK.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

melaksanakan PONEK di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  

adalah tidak ada. 

 

2. Sasaran yang kedua yaitu : 

Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan 

Indikator kinerja :  

1. Persentase instalasi farmasi yang memenuhi standart kementerian kesehatan. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja persentase instalasi farmasi yang 

memenuhi standart kementerian kesehatan adalah 90% dan terealisasi 

sebesar 90% dan capaian kinerjanya sebesar 100%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100%, tahun 

2013 sebesar 100% dan tahun 2012 sebesar 110%, hal ini mengalami 

peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Persentase instalasi farmasi yang memenuhi 

standart kementerian kesehatan pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota 
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Tebing Tinggi telah mencapai target. Dimana target RPJMD tahun 2012 

adalah 80%, tahun  2013 adalah 90% dan di tahun 2014 target  90%, dengan 

capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 110%, tahun 2013 indikator kinerja 

100% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%. 

d. Untuk Persentase instalasi farmasi yang memenuhi standart kementerian 

kesehatan tahun 2012 s.d 2013 mencapai target RPJMD. Adapun hal-hal 

yang mendukung tidak tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

pencapaian pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap melaksanakan 

pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

Sedangkan untuk tahun 2014 Persentase instalasi farmasi yang memenuhi 

standart kementerian kesehatan juga mencapai target RPJMD, faktor-

faktor penyebabnya/ tercapainya  adalah : 

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan 

antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap melaksanakan 

pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator Persentase instalasi farmasi yang memenuhi 

standart kementerian kesehatan. 

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan Persentase instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane  Kota Tebing 

Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

242 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD. 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan 

- Pengadaan bahan habis pakai (BHP) 

- Belanja bahan / regensia laboratorium 

- Belanja bahan habis pakai radiologi 

 

2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana obat obatan dan 

logistik rumah sakit. 

a. Pada tahun 2014 target indikator Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana 

dan prasarana obat oabatan dan logistik rumah sakit adalah 75% dan 

terealisasi sebesar 75% dan capaian kinerjanya sebesar 100%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mengalami 

peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 

obat-obatan dan logistik rumah sakit pada RSUD Dr. H. Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi telah mencapai target. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 75 %, tahun  2013 adalah 75 % dan di tahun 2014 

target  75 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 
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d. Untuk Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana obat-

obatan dan logistik rumah sakit tahun 2012 s.d 2013 mencapai target 

RPJMD. Adapun hal-hal yang mendukung  tercapainya target tersebut 

adalah :  

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

pencapaian pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap 

melaksanakan pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

Sedangkan untuk tahun 2014 Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana 

dan prasarana obat oabatan dan logistik rumah sakit juga mencapai 

target RPJMD, faktor-faktor penyebabnya/ tercapainya  adalah : 

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan 

antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap 

melaksanakan pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. 

H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber 

daya yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator Meningkatnya jumlah dan kualitas 

sarana dan prasarana obat-obatan dan logistik rumah sakit. 

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada 

sasaran dan indikator jumlah Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana 

dan prasarana obat oabatan dan logistik rumah sakit di RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah 

sakit/ rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD. 
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Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan 

- Pengadaan bahan habis pakai (BHP) 

- Belanja bahan / regensia laboratorium 

- Belanja bahan habis pakai radiologi 

 

3. Tersedianya obat-obatan untuk pasien korban banjir 

a. Pada tahun 2014 target indikator Tersedianya obat-obatan untuk pasien 

korban banjir adalah 55 % dan terealisasi sebesar 55 % dan capaian 

kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mengalami 

peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator Tersedianya obat-obatan untuk pasien korban banjir pada RSUD 

Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah mencapai target. Dimana 

target RPJMD tahun 2012 adalah 55 %, tahun  2013 adalah 55 % dan di 

tahun 2014 target  55 %, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100 

%, tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Untuk Tersedianya obat-obatan untuk pasien korban banjir tahun 2012 s.d 

2013 mencapai target RPJMD. Adapun hal-hal yang mendukung  

tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 
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- Adanya komitmenpemerintah kota tebing tinggi untuk pengadaan obat 

obatan untuk pasien korban banjir. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

pencapaian pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap melaksanakan 

pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

- Pengadaan obat oabatan untuk pasien korbanbanjir secara terus 

menerus. 

Sedangkan untuk tahun 2014 Tersedianya obat-obatan untuk pasien 

korban banjir juga mencapai target RPJMD, faktor-faktor penyebabnya/ 

tercapainya  adalah : 

- Adanya pembangunan instalasi farmasi yang memenuhi standart 

kementerian kesehatan. 

- Adanya pengadaan obat obatan untuk pasien korban banjir secara 

terus menerus. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan 

antara lain : 

- Memenuhi sarana dan prasarana di instalasi farmasi  

- Peningkatan pelayanan serta tenaga farmasi yang siap melaksanakan 

pekerjaan selama 24 jam (3 shift) 

- Pengadaan obat obatan secara terus menerus. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator Tersedianya obat-obatan untuk pasien korban banjir. 

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pada sasaran 

dan indikator Tersedianya obat-obatan untuk pasien korban banjir di RSUD 

Dr. H. Kumpulan Pane  Kota Tebing Tinggi  adalah :  

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD. 

Kegiatan : 
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- Pengadaan obat-obatan 

- Pengadaan bahan habis pakai (BHP) 

- Belanja bahan / regensia laboratorium 

- Belanja bahan habis pakai radiologi 

 

4. Terselenggaranya pelayanan masyarakat diluar jamkesmas 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terselenggaranya pelayanan 

masyarakat diluar jamkesmas adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan 

dan capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 

2013 sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terselenggaranya pelayanan masyarakat diluar 

jamkesmas di RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  

2013 adalah 1 kegiatan dan di tahun 2014 target  1 kegiatan, dengan capain 

kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 100 % 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100 %. 

d. Untuk Terselenggaranya pelayanan masyarakat diluar jamkesmas tahun 

2012-2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung 

tidak tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggara biaya 

bagi masyarakat yang beluim tertampung sebagai peserta anggota BPJS 

yangn di biayai oleh pemerintah 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Terselenggaranya 

pelayanan masyarakat diluar jamkesmas antara lain : 
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- Menampung Anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin yang belum tertampung sebagai peserta anggota BPJS 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama peralatan kesehatan dan 

kedokteran 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor 

tercapainnya  adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggara biaya 

bagi masyarakat yang beluim tertampung sebagai peserta anggota BPJS 

yang di biayai oleh pemerintah. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin yang belum tertampung sebagai peserta anggota BPJS 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama peralatan kesehatan dan 

kedokteran 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator pelayanan masyarakat diluar jamkesmas.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator pelayanan masyarakat diluar jamkesmas di RSUD Dr. H. 

Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 

Kegiatan : 

- Pengadaan obat-obatan 

- Pengadaan bahan habis pakai (BHP) 

- Belanja bahan / regensia laboratorium 

- Belanja bahan habis pakai radiologi 

 

3. Sasaran yang ketiga yaitu : 

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan. 
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1. Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan kepada pasien korban banjir. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Meningkatnya pelayanan 

penanganan kesehatan kepada pasien korban banjir adalah 0 % dan 

terealisasi sebesar 0 %  dan capaian kinerjanya sebesar  0 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 0 %, tahun 2013 

sebesar 0 % dan tahun 2012 sebesar 0 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan kepada 

pasien korban banjir pada RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing 

Tinggi belum sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 0%, tahun  

2013 adalah 0% dan di tahun 2014 target 0%, dengan capain kinerja di 

tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 indikator kinerja 0% dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 0%. 

d. Untuk Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan kepada pasien 

korban banjir tahun 2012-2013 tidak sesuai dengan target. Adapun hal-hal 

yang mendukung tidak tercapainya target  tersebut adalah :  

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan kepada pasien korban 

banjir bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota 

Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Meningkatnya 

pelayanan penanganan kesehatan kepada pasien korban banjir antara lain 
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- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tidak tercapai target, faktor-faktor 

penyebabnya/ tidak tercapainnya  adalah : 

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan kepada pasien korban 

banjir bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota 

Tebing Tinggi. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator Meningkatnya pelayanan penanganan kesehatan 

kepada pasien korban banjir.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang 

melaksanakan PONEK di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  

adalah tidak ada. 

 

2. Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta 

Program Jamkesmas. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit Yang 

Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas adalah 2 

rumah sakit dan terealisasi 1 rumah sakit dan capaian kinerjanya sebesar 

50 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 50 %, tahun 

2013 sebesar 50 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk 

Miskin Peserta Program Jamkesmas di Kota Tebing Tinggi belum sesuai. 

Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 

adalah 2 rumah sakit dan di tahun 2014 target  2 rumah sakit, dengan 

capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 

50 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 50%. 

d. Untuk Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin 

Peserta Program Jamkesmas tahun 2012 sesuai dengan target sementara 

tahun 2013 mengalami penurunan. Adapun hal-hal yang mendukung 

tidak tercapainya target tersebut adalah :  

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta 

Program Jamkesmas bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Jumlah Rumah Sakit 

Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas 

antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tidak tercapai target, faktor-faktor 

penyebabnya/ tidak tercapainnya  adalah : 

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta 

Program Jamkesmas bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi. 
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Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indicator Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien 

Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk 

Miskin Peserta Program Jamkesmas di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota 

Tebing Tinggi  adalah tidak ada 

 

3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di 

Rumah Sakit. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di Rumah Sakit adalah 95% 

dan terealisasi sebesar 0 %  dan capaian kinerjanya sebesar  0%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 0 %, tahun 2013 

sebesar 0 % dan tahun 2012 sebesar 0 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi 

Penduduk Miskin di Rumah Sakit pada RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota 

Tebing Tinggi belum sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 85 
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%, tahun  2013 adalah 90 % dan di tahun 2014 target 95%, dengan capain 

kinerja di tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 indikator kinerja 0% dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 0%. 

d. Untuk Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk 

Miskin di Rumah Sakit tahun 2012-2013 tidak sesuai dengan target. 

Adapun hal-hal yang mendukung tidak tercapainya target  tersebut 

adalah :  

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di 

Rumah Sakit bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan Pane 

Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Meningkatnya 

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di Rumah Sakit 

antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tidak tercapai target, factor-faktor 

penyebabnya/ tidak tercapainnya  adalah : 

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di 

Rumah Sakit bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan Pane 

Kota Tebing Tinggi. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi 

Penduduk Miskin di Rumah Sakit.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi 

Penduduk Miskin di Rumah Sakit di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota 

Tebing Tinggi  adalah tidak ada. 
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4. Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin diluar peserta Program 

Jamkesmas 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit Yang 

Melayani Pasien Miskin diluar peserta Program Jamkesmas adalah 2 rumah 

sakit dan terealisasi 1 rumah sakit dan capaian kinerjanya sebesar 50 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 50 %, tahun 2013 

sebesar 50 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin 

diluar peserta Program Jamkesmas di Kota Tebing Tinggi belum sesuai. 

Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 

adalah 2 rumah sakit dan di tahun 2014 target  2 rumah sakit, dengan 

capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 50 

% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 50%. 

d. Untuk Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin diluar peserta 

Program Jamkesmas tahun 2012 sesuai dengan target sementara tahun 

2013 mengalami penurunan. Adapun hal-hal yang mendukung tidak 

tercapainya target tersebut adalah :  

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin diluar peserta 

Program Jamkesmas bukan merupakan Domain RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Jumlah Rumah Sakit 

Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas 

antara lain : 

- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tidak tercapai target, faktor-faktor 

penyebabnya/ tidak tercapainnya  adalah : 

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane adalah merupakan penyelenggara 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Dengan demikian 

Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin diluar peserta 

Program Jamkesmas bukan merupakan Domen RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Melakukan kordinasi dengan dinas terkait. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indicator Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin diluar 

peserta Program Jamkesmas.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Penduduk 

Miskin Peserta Program Jamkesmas di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota 

Tebing Tinggi  adalah tidak ada 

 

5. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart 

kelas B non pendidikan. 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Persentase kelengkapan sarana 

dan prasarana rumah sakit sesuai standart kelas B non pendidikan adalah 

80% dan terealisasi 80% dan capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 

2013 sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini memenuhi target. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah 

sakit sesuai standart kelas B non pendidikan di RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 

adalah 70%, tahun  2013 adalah 75% dan di tahun 2014 target  80%, dengan 

capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 

100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100 %. 

d. Untuk Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai 

standart kelas B non pendidikan tahun 2012-2013 sesuai dengan target 

2013. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut adalah 

:  

- Adanya komitmen pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 

penganggaran biaya pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Persentase 

kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart kelas B 

non pendidikan antara lain : 

- Usulan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBN, Dana alokasi 

Khusus (DAK), APBD Provinsi, DBH Cukai dan APBD Kota Tebing 

Tinggi. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor 

tercapainnya  adalah : 

- Usulan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBN, Dana alokasi 

Khusus (DAK), APBD Provinsi, DBH Cukai dan APBD Kota Tebing 

Tinggi. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan, tersebut 

antara lain : 

- Melakukan koordinasi pengadaan ke Kementerian kesehatan RI 
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- Melakukan koordinasi pengadaan ke Dinas Kesehatan Provinsi  

Sumater Utara. 

- Melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator pelayanan masyarakat diluar jamkesmas.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit 

sesuai standart kelas B non pendidikan di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota 

Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rs jiwa/ rs paru-paru/ rs mata. 

Kegiatan : 

- Pengadaan mobileur/ peralatan non medis rumah sakit 

- Pembuatan pagar rumah sakit 

- Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK PR) 

- Pembangunan gedung laundry 

- Pembangunan gedung workshop/bengkel 

- Pembuatan kanopi instalasi farmasi 

- Pengadaan sarana penunjang/ peralatan rumah sakit 

- Rehab gedung eks akbid menjadi gedung rawat inap pasien TB paru/ 

bebas asap rokok (lanjutan DBH cukai) 

- Pengadaan alat kesehatan dan kedoteran 

 

6. Terciptanya taman rumah sakit  

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terciptanya taman rumah sakit 

adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan capaian kinerjanya sebesar 

100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 

2013 sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mencapai target. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terciptanya taman rumah sakit di RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 

adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 kegiatan dan di tahun 2014 

target  1 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Untuk Terciptanya taman rumah sakit tahun 2012-2013 sesuai dengan 

target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung tidak tercapainya target 

tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pembuatan taman rumah sakit. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Terciptanya taman 

rumah sakit antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pembuatan taman rumah 

sakit. 

- Peran serta seluruh pegawai rumah sakit untuk penanaman pohon dan 

bunga. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor 

tercapainnya  adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pembuatan taman rumah sakit. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pembuatan taman rumah 

sakit. 
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- Peran serta seluruh pegawai rumah sakit untuk penanaman pohon dan 

bunga. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator Terciptanya taman rumah sakit.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terciptanya taman rumah sakit di RSUD Dr. H. Kumpulan  

Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pengembangan lingkungan sehat  

Kegiatan : 

- Pengadaan sarana menara/ reservoar dan jaringan air untuk 

pemeliharaan taman. 

- Pemeliharaan taman rumah sakit 

 

7. Pengadaan pakaian khusus rumah sakit  

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Pengadaan pakaian khusus 

rumah sakit adalah 0 kegiatan dan terealisasi 0 kegiatan dan capaian 

kinerjanya sebesar 0%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 0%, tahun 2013 

sebesar 0% dan tahun 2012 sebesar 0%, hal ini tidak memenuhi target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pengadaan pakaian khusus rumah sakit di RSUD 

Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 

RPJMD tahun 2012 adalah o kegiatan, tahun  2013 adalah 0 kegiatan dan di 

tahun 2014 target  0 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 
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0%, tahun 2013 indikator kinerja 0% dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 0%. 

d. Untuk Pengadaan pakaian khusus rumah sakit tahun 2012-2013 tidak 

sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung tidak 

tercapainya target tersebut adalah :  

- Tidak adanya anggaran untuk pakaian khusus rumah sakit. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Pengadaan pakaian 

khusus rumah sakit antara lain : 

- Menampung Anggaran pengadaan pakaian khusus rumah sakit.  

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor 

tercapainnya  adalah : 

- Tidak adanya anggaran untuk pakaian khusus rumah sakit. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pengadaan pakaian khusus rumah sakit.  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator Pengadaan pakaian khusus rumah sakit.  

 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pengadaan pakaian khusus rumah sakit di RSUD Dr. H. 

Kumpulan  pane Kota Tebing Tinggi  tidak ada.  

 

8. Terpeliharanya bangunan gedung kantor rumah sakit  

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terpeliharanya bangunan gedung 

kantor rumah sakit adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan 

capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 

2013 sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mencapai target. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terpeliharanya bangunan gedung kantor rumah sakit di 

RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

target RPJMD tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 

kegiatan dan di tahun 2014 target  1 kegiatan, dengan capain kinerja di 

tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 

2014 indikator kinerja mencapai 100 %. 

d. Untuk Terpeliharanya bangunan gedung kantor rumah sakit tahun 2012-

2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung 

tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pemeliharaan bangunan gedung kantor rumah sakit 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Terpeliharanya 

bangunan gedung kantor rumah sakit antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk Terpeliharanya bangunan 

gedung kantor rumah sakit. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor 

tercapainnya  adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pemeliharaan bangunan gedung kantor rumah sakit 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk Terpeliharanya bangunan 

gedung kantor rumah sakit. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 
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yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung 

sasaran dan indikator terpeliharanya bangunan gedung kantor rumah 

sakit.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator terpeliharanya bangunan gedung kantor rumah sakit di 

RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pelayanan administrasi perkantoran 

Kegiatan : 

- Pemeliharaan kebersihan sarana rumah sakit 

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Kegiatan : 

- Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas  

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rs jiwa/ rs 

paru-paru/ rs mata 

Kegiatan : 

- Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas 

 

9. Terpeliharanya mobil ambulance 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terpeliharanya mobil ambulance 

adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan capaian kinerjanya sebesar 

100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terpeliharanya mobil ambulance di RSUD Dr.H.Kumpulan 

Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 
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adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 kegiatan dan di tahun 2014 target  

1 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 

indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100 %. 

d. Untuk Terpeliharanya mobil ambulance tahun 2012-2013 sesuai dengan 

target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut 

adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pemeliharaan mobil ambulance 

Adapun upaya-up aya yang harus dilakukan untuk Terpeliharanya 

bangunan gedung kantor rumah sakit antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pemeliharaan mobil ambulance 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor tercapainnya  

adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pemeliharaan mobil ambulance 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pemeliharaan mobil ambulance 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator Terpeliharanya mobil ambulance.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terpeliharanya mobil ambulance di RSUD Dr. H. Kumpulan  

Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rs jiwa/ rs paru-

paru/ rs mata 

Kegiatan : 

- Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jezanah  

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD  

Kegiatan : 

- Pemeliharaan ambulance 

 

10. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit 
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a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terlaksananya pemeliharaan 

perlengkapan rumah sakit adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan 

capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100 % dan tahun 2012 sebesar 100 %, hal ini mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit di RSUD 

Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 kegiatan dan di tahun 

2014 target  1 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Untuk Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit tahun 2012-

2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya 

target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota Tebing Tinggi dalam penganggaran 

biaya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Terpeliharanya bangunan 

gedung kantor rumah sakit antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pemeliharaan perlengkapan 

rumah sakit 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor tercapainnya  

adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran biaya 

pemeliharaan perlengkapan rumah sakit 
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Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk pemeliharaan perlengkapan 

rumah sakit 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit di 

RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

Kegiatan : 

- Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rs jiwa/ rs paru-

paru/ rs mata  

Kegiatan : 

- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan rumah sakit 

- Pemeliharaan genset dan sarana pengolah limbah rumah sakit (IPAL 

dan incenerator) 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD  

Kegiatan : 

- Pemeliharaan alat kedokteran  

- Pemeliharaan peralatan oksigen sentral 

- Pemeliharaan pereralatan CSSD 

- Pemeliharaan instalasi/ jaringan 

 

11. Tersedianya bahan bakar minyak genset dan incenerator 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Tersedianya bahan bakar minyak 

genset dan incenerator adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan 

capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100% dan tahun 2012 sebesar 100%, hal ini mencapai target. 
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c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Tersedianya bahan bakar minyak genset dan incenerator di 

RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 

RPJMD tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 kegiatan dan 

di tahun 2014 target  1 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 

100%, tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 

d. Untuk Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit tahun 2012-

2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung 

tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran bahan 

bakar minyak genset dan incenerator rumah sakit 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Tersedianya bahan bakar 

minyak genset dan incenerator antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk bahan bakar minyak genset dan 

incenerator 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor tercapainnya  

adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota tebing dalam penganggaran bahan 

bakar minyak genset dan incenerator rumah sakit 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk lebih dapat meningkatkan hal 

tersebut antara lain : 

- Menampung Anggaran pembiayaan untuk bahan bakar minyak genset dan 

incenerator 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 
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dan indikator terlaksananya Tersedianya bahan bakar minyak genset dan 

incenerator.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terlaksananya Tersedianya bahan bakar minyak genset dan 

incenerator di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rs jiwa/ rs paru-

paru/ rs mata  

Kegiatan : 

- Pemeliharaan genset dan sarana pengolahan limbah rumah sakit (IPAL 

dan incenerator)  

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD  

Kegiatan : 

- Biaya pemeliharaan genset 

12. Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan pola BLUD 

a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terlaksananya pelayanan kesehatan 

dengan pola BLUD adalah 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan dan capaian 

kinerjanya sebesar 100 %. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 100% dan tahun 2012 sebesar 100%, hal ini mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan pola BLUD di RSUD 

Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD 

tahun 2012 adalah 1 rumah sakit, tahun  2013 adalah 1 kegiatan dan di tahun 

2014 target  1 kegiatan, dengan capain kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, 

tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100 %. 
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d. Untuk Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan pola BLUD tahun 2012-

2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya 

target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota Tebing Tinggi menjadikan rumah sakit 

sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD). 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Terlaksananya pelayanan 

kesehatan dengan pola BLUD antara lain : 

- Melakukan pembelajaran/ pelatihan tentang Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui studi banding, diklat 

dan pelatihan lainnya. 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga tercapai target, faktor-faktor tercapainnya  

adalah : 

- Adanya komitmen pemerintah kota Tebing Tinggi menjadikan rumah sakit 

sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD). 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk lebih dapat meningkatkan hal 

tersebut antara lain : 

- Melakukan pembelajaran/ pelatihan tentang Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui studi banding, diklat 

dan pelatihan lainnya. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan pola BLUD.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan pola BLUD di 

RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  adalah : 

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD  

Kegiatan : 

- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 

 

13. Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional secara 

mandiri 
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a. Pada tahun 2014 target indikator kinerja Terlaksananya pelayanan kesehatan 

dengan pola BLUD adalah 85% dan terealisasi 83,13% dan capaian kinerjanya 

sebesar 97,80%. 

b. Pada tahun 2014 indikator kinerja capaian kinerja sebesar 97,80%, tahun 2013 

sebesar 123,80% dan tahun 2012 sebesar 127,32%, hal ini mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan RPJMD dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan 

operasional secara mandiri di RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana target RPJMD tahun 2012 adalah 78,45%, tahun  

2013 adalah 80% dan di tahun 2014 target  85%, dengan capain kinerja di 

tahun 2012 sebesar 127,32%, tahun 2013 indikator kinerja 123,80% dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 97,80%. 

d. Untuk Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional 

secara mandiri tahun 2012-2013 sesuai dengan target 2013. Adapun hal-hal 

yang mendukung tercapainya target tersebut adalah :  

- Adanya komitmen pemerintah kota Tebing Tinggi untuk mmenjadikan 

RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagai Badan Layanan 

Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (PPK-BLUD). 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk Persentase kemampuan 

rumah sakit dalam pembiayaan operasional secara mandiri antara lain : 

- Meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien, transparansi dalam 

pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan/ tidak mencapai target, 

faktor-faktor nya adalah : 
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- Adanya pengalokasian dana yang cukup besar untuk membiayai 

operasional rumah sakit. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk lebih dapat meningkatkan hal 

tersebut antara lain : 

- Meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien, transparansi dalam 

pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. H. 

Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan 

operasional secara mandiri.  

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan 

operasional secara mandiri di RSUD Dr. H. Kumpulan  Kota Tebing Tinggi  

adalah tidak ada. 

 

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN 

LUAR BIASA 

1. Prevalensi peserta KB aktif 

a. Prevalensi peserta KB aktif yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% 

dan terealisasi sebesar 75,40% dengan pencapaian kinerja sebesar 75,40% 

b. Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2014 capaian kinerja 75,40% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 85,91%, hal ini mengalami penurunan dan jika 

dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja 86,28%, hal ini juga 

mengalami penurunan 

 
c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja prevalensi peserta KB aktif pada Kantor PPAKB Kota 
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Tebing Tinggi tidak sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 sebesar 50%, 

tahun 2013 sebesar 85% dan di tahun 2014 sebesar 100%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 86,28%, tahun 2013 sebesar 85,91% dan tahun 

2014 mencapai 75,40%. 

d. Berdasarkan SPM cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB 

aktif sebesar 65% sedangkan capaian prevalensi peserta KB aktif Kantor 

PPAKB tahun 2014 sebesar 75,40% lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

SPM 2014 hal ini disebabkan: 

 Meningkatnya pelayanan KB 

 Meningkatnya akseptor baru 

e. Untuk prevalensi peserta KB aktif tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan tersebut adalah: 

 Kurangnya tenaga penyuluh KB maupun PLKB dalam melakukan 

penyuluhan KB kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi 

 Meningkatnya jumlah usia produktif yang memasuki masa monopouse 

sehingga tidak menggunakan alat KB lagi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Adanya sarana seperti mobil untuk melakukan pelayanan KB di 

lingkungan  masyarakat 

 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk Keluarga Berencana 

Dan untuk tahun 2014 juga mengalmi penurunan, hal ini disebabkan oleh: 

 Kurangnya tenaga penyuluh KB maupun PLKB dalam melakukan 

penyuluhan KB kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi  

 Belum optimalnya ketersediaan,  keterjangkauan dan kualitas pelayanan 

KB 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Adanya sarana seperti mobil untuk melakukan pelayanan KB di 

lingkungan  masyarakat 

 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk Keluarga Berencana 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 
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Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Prevalensi peserta KB aktif di Kantor Pemberdayaan 

Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

2. Jumlah anak per keluarga 

a. Jumlah anak per keluarga yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 

orang dan terealisasi sebanyak 2,21% dengan pencapaian kinerja sebesar 

90,50%. 

b. Jumlah anak per keluarga pada tahun 2014 capaian kinerja 90,50 % dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 142 %, hal ini mengalami penurunan dan jika 

dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja 120%, hal ini menunjukan 

peningkatan/keberhasilan. 

 
 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah anak per keluarga pada Kantor PPAKB Kota Tebing 

Tinggi tidak sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 dan 2013 sebanyak 3 

orang dan di tahun 2014 sebanyak 2 orang, dengan capaian kinerja di tahun 

2012 sebesar 120%, tahun 2013 sebesar 142% dan tahun 2014 mencapai 

90,50%. 

d. Untuk jumlah anak per keluarga tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan tersebut adalah 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat 

kontrasepsi KB 
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 Meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kesejahteraan keluarga 

dapat diciptakan melalui keluarga kecil yang berkualitas dengan anak 

cukup dua 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatkan mutu layanan melalui kegiatan soaialisasi 

 Menyediakan sarana uuntuk pelayanan KB 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya/tidak tercapainya  adalah: 

 Pencapaian lebih rendah dari target yang telah ditentukan. 

 Data mengenai keluarga dan kesertaan KB (termasuk angka partisipasi 

keluarga berencana) masih belum akurat untuk perencanaan yang tepat 

sasaran 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut adalah ; 

 Memberikan pelayanan KB secara gratis  

 Mendirikan balai penyuluhan KB di kecamatan 

 Meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedis  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah anak per keluarga di Kantor Pemberdayaan Perempuan 

Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

3. Persentase Rasio Akseptor KB 

a. Persentase rasio akseptor KB pria yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

8% dan terealisasi sebesar  842 orang dengan pencapaian kinerja sebesar 

3,54% 

b. Persentase rasio akseptor KB pria pada tahun 2014 capaian kinerja 44,25% 

orang dan pada tahun 2013 capaian kinerja 124%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian 

kinerja 108%, hal ini juga menunjukan adanya peningkatan/keberhasilan 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

273 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase rasio akseptor KB pria pada Kantor PPAKB Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 s/d 2014 

sebesar 8%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 108%, tahun 2013 

sebesar 124% dan tahun 2014 mencapai 44,25% 

d. Untuk persentase  rasio akseptor KB pria tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan tersebut 

tersebut adalah : 

 Meningkatnya kesadaran kaum pria untuk ber KB 

 Peran serta petugas penyuluh maupun kader KB pria dalam 

memberikan penyuluhan KB dan  mencari akseptor KB pria 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan, faktor-faktor penyebab 

tidak tercapainya adalah : 

 Pencapaian lebih rendah dari target yang telah ditentukan 

 Masih kurangnya proporsi pria dalam keikutsertaan program KB 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut adalah ; 

 Aktif melakukan komunikasi melalui penyuluhan-penyuluhan  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah anak per keluarga di Kantor Pemberdayaan Perempuan 

Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

4. Persentase Peserta KB baru 

a. Persentase peserta KB baru yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 80% 

dan terealisasi sebesar 104,74% dengan pencapaian kinerja sebesar 130,92% 

b. Persentase peserta KB baru pada tahun 2014 capaian kinerja 130,92% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 174%, hal ini mengalami penurunan dan 

jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja 204%, hal ini juga 

mengalami penurunan. 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase peserta KB baru pada Kantor PPAKB Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 sebesar 50%, 

tahun 2013 sebesar 70% dan di tahun 2014 sebesar  80%, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 204%, tahun 2013 sebesar 174% dan tahun 2014 

mencapai 130,92% 

d. Untuk persentase peserta KB baru tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan tersebut adalah : 

 Kurangnya penyuluhan KB kepada pasangan yang baru menikah 

 Berkurangnya  tingkat perkawinan di usia muda 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan tersebut adalah : 

 Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada pasangan yang baru 

menikah 

 Memberikan KB gratis untuk masyarakat 

Sedangkan untuk tahun 2014 juga mengalami penurunan,hal ini disebabkan: 

 Kurangnya penyuluhan KB kepada pasangan yang baru menikah 

 Berkurangnya  tingkat perkawinan di usia muda 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan tersebut adalah : 

 Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada pasangan yang baru 

menikah 

 Memberikan KB gratis untuk masyarakat 
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e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Peserta KB baru di Kantor Pemberdayaan 

Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

5. Peserta MOP (Medis Operasi Pria) 

a. Peserta MOP (Medis Operasi Pria) yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 80 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang dengan pencapaian 

kinerja sebesar 62,50% 

b. Peserta MOP (Medis Operasi Pria) pada tahun 2014 capaian kinerja 62,50% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 108%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian 

kinerja 93,75%, hal ini menunjukan adanya peningkatan/keberhasilan 

 

 
 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja peserta MOP (Medis Operasi Pria) pada Kantor PPAKB 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 s.d 2014 

sebanyak 80 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 93,75 %, 

tahun 2013 sebesar 108 % dan tahun 2014 mencapai 62,50% 

d. Untuk peserta MOP (Medis Operasi Pria) tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan 

tersebut adalah : 
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 Aktifnya kelompok kader pria untuk mencari akseptor KB dengan 

vasektomi (MOP) 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa KB bukan hanya dilakukan 

oleh perempuan tetapi laki-laki juga bisa menggunakan alat KB 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini disebabkan : 

 Petugas lapangan masih sulit untuk mengajak calon akseptor pria untuk 

ikut program KB terutama jenis kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) 

 Sebagian calon akseptor pria masih takut untuk menggunakan 

kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkatkan dari 

penurunan tersebut adalah : 

 Memberikan sosialisasi bahwa menggunakan alat KB MOP tidak 

berbahaya dan tidak mempunyai efek samping sebagaimana yang 

ditakutkan sebagian masyarakat laki-laki 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Peserta MOP (Medis Operasi Pria) di Kantor Pemberdayaan 

Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

6. Peserta MOW (Medis Operasi Wanita) 

a. Peserta MOW (Medis Operasi Wanita) yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 125 orang dan terealisasi sebesar 44 orang dengan pencapaian 

kinerja sebesar 35,20% 

b. Peserta MOW (Medis Operasi Wanita) pada tahun 2014 capaian kinerja 

35,20% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 268%, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian 

kinerja 165%, hal ini menunjukan adanya peningkatan/keberhasilan 
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c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja peserta MOW (Medis Operasi Wanita) pada Kantor PPAKB 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 s.d 2014 

sebanyak 125 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 165%, 

tahun 2013 sebesar 268% dan tahun 2014 mencapai 35,20% 

d. Untuk peserta MOW (Medis Operasi Wanita) tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Peran serta penyuluh KB maupun PLKB dalam melakukan penyuluhan 

KB dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti MOW 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki banyak anak 

 Masyarakat yang telah memahami bahwa keluarga yang bahagia dapat 

diwujudkan dengan keluarga kecil yang sehat, terdidik dan sejahtera 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini disebabkan 

Masih minimnya minat masyarakat untuk melakukan KB MOW (Medis 

Operasi Wanita) 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menaikkan dari penurunan 

tersebut adalah:  

 Memberikan sosialisasi bahwa menggunakan alat KB MOW tidak 

berbahaya dan tidak mempunyai efek samping 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 
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Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Peserta MOW (Medis Operasi Wanita) di Kantor 

Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 

7. Jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif 

a. Jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif yang ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 60 kelompok dan terealisasi sebanyak 35 kelompok dengan 

pencapaian kinerja sebesar  58,33% 

b. Jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif pada tahun 2014 capaian kinerja 

58,33 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 140 %, hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 capaian 

kinerja 133%, hal ini menunjukan adanya peningkatan/keberhasilan 

 

 
 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif pada Kantor 

PPAKB Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 

sebanyak 36 kelompok, tahun 2013 sebanyak 45 kelompok dan ditahun 2014 

sebanyak 60 kelompok, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 133%, 

tahun 2013 sebesar 140% dan tahun 2014 mencapai 58,33% 

d. Berdasarkan SPM cakupan anggota Bina Keluarga Balita sebesar 70% 

sedangkan capaian jumlah kelompok bina keluarga aktif Kantor PPAKB 

tahun 2014 sebesar 58,33% lebih rendah jika dibandingkan dengan SPM 2014, 

hal ini disebabkan oleh: 
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 Belum adanya pembentukan kelompok yang baru 

e. Untuk jumlah kelompok Bina Keluarga yang aktif tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Pembinaan yang rutin dilakukan kepada kelompok BKB (Bina Keluarga 

Balita), BKL (Bina Keluarga  Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan 

BLK (Bina Lingkungan Keluarga) 

 Peran aktif dan kerjasama  yang baik antar anggota kelompok Bina 

Keluarga tersebut 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini disebabkan: 

 Kelompok Pendamping Bina Keluarga (kader PPKBD) tidak maksimal 

dalam mengerjakan tugas dan fungsinya 

 Tidak adanya sosialisasi rutin terhadap kelompok bina keluarga balita 

 Kesadaran masyarakat terhadap peran penting keluarga masih kurang 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dari penurunan 

tersebut adalah : 

 Melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui kegitan Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga 

Lansia (BKL) 

 Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-

balita sampai dewasa serta terselenggaranya pelayanan kesehatan dan KB 

yang mudah, murah dan berkualitas antara lain: 

Program Keluarga Berencana dengan kegiatan : Penyediaan pelayanan KB 

dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, Kesatuan gerak 

PKK KB Kesehatan, Pendataan dan pemetaan keluarga sejahtera, Pembinaan 

PPKBD dan sub PPKBD, Hari Keluarga Nasional (HARGANAS), TNI 

manunggal KB kesehatan, Bulan bhakti sosial IBI, Pembinaan dan 
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pengembangan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga), Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB 

Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan : Pelayanan KB medis 

operasi, Pelayanan KB keliling 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan : pembinaan dan 

pengembangan serta pengelolaan PIK-Remaja 

 

Sasaran 26: 

Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga 

Indikator: 

 

15. Luas Permukiman Kumuh 

a. Luas permukiman kumuh yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

(13,7%) dengan pencapian (0%).  

b. Pencapaian luas permukiman kumuh pada tahun 2012 sebesar  (0%), dan 

tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian untuk 

luas permukiman kumuh sebesar (0%), masih belum mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Grafik Pencapaian Luas Permukiman Kumuh 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Luas Permukiman Kumuh pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak (0%), 2013 

sebanyak (0%) dan di tahun 2014 target 13,7%, dengan pencapaian tahun 
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2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 pencapaian 

sebesar (0%). 

d. Untuk peningkatan luas permukiman kumuh tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

e. Sedangkan untuk tahun 2014 peningkatan luas permukiman kumuh belum 

mengalami peningkatan/keberhasilan dengan pencapaian kinerja sebesar 

(0%). Adapun penyebab kegagalan kinerja yaitu : 

 Kurangnya perhatian masyarakat untuk menjaga kebersihan 

permukiman tempat tinggalnya. 

f. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

pelaksanaan peningkatan luas permukiman kumuh. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk meningkatkan luas permukiman 

kumuh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan Kegiatan belum terlaksana. 

 

 

PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

1. Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif 

2. Jumlah Posyandu Aktif 

3. Persentase rumah tangga dengan PHBS 

4. Persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban sehat 

5. Persentase cakupan pelayanan air bersih 

6. Rumah Tangga mengakses Air Bersih 

7. Rumah Tangga dengan Rumah Sehat 

8. Bayi mendapat ASI Eksklusif 

9. Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes 

10. Cakupan pengawasan terhadap lingkungan 

11. Persentase rumah tangga yang memiliki pembuangan air limbah 

a. Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah pada 

tahun 2014 mencapai 0 %, dengan target 95 %. 
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b. Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah pada 

tahun 2012 capaian kinerja 0 %, sedangkan pada Tahun 2013 capaian kinerja 

sebesar 0 %, dengan hal ini menunjukkan capaian kinerja mengalami 

peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian kinerja sebesar 0 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen perjanjian kinerja target untuk 

indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah 

pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi tidak sesuai dengan 

Rentra. Dimana Renstra pada tahun 2012 target 85% capaian kinerja 0%, 

tahun 2013 target 90% capaian kinerja 0% dan di tahun 2014 target 95% 

capaian kinerja 0%. 

d. Untuk Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah 

pada tahun 2012-2014 tidak sesuai dengan target. Adapun hal yang tidak 

mendukung tercapainya capaian kinerja tersebut adalah : 

 Tidak adanya kegiatan Persentase Rumah Tangga yang memiliki 

pembuangan air limbah di Kantor Lingkungan Hidup. 

 Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah : 

 Tahun 2015 diharapkan adanya anggaran untuk melakukan kegiatan 

Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya Sumber Daya 

Manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada 

masyarakat. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki pembuangan air limbah 

adalah : 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup.dengan Kegiatan Pembuatan IPAL komunal pada perumahan. 

g. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dikerjakan 

Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan sasaran dan indikator sasaran 

Perentase Rumah Tangga yang memiliki Pembuangan Air Limbah tidak ada. 

 

12. Persentase tempat umum yang memiliki sanitasi 

13. Persentase penanganan sampah 

14. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 

a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2014 

mencapai 100 %, dengan target 85 %. 

b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2012 

capaian kinerja 0 %, sedangkan pada Tahun 2013 capaian kinerja sebesar 125 

%, dengan hal ini menunjukkan capaian kinerja mengalami peningkatan. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2014 capaian kinerja sebesar 100 % maka 

mengalami penurunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen perjanjian kinerja target untuk 

indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra pada 

tahun 2012 target 75% capaian kinerja 0 %, tahun 2013 target 80 % capaian 

kinerja 125 % dan di tahun 2014 target 85 % capaian kinerja 100 %. 
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d. Untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 

2012-2014 mengalami peningkatan. Adapun hal yang mendukung 

tercapainya capaian kinerja tersebut adalah : 

 Adanya peran serta tenaga pendukung aparatur, tenaga ahli dan survey 

lapangan 

 Terlaksananya pengumpulan dan enteri data tanah, sungai, limbah serta 

flora dan fauna yang ada di Tebing Tinggi 

 Terlaksananya pelaporan tahunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 Terlaksananya pelaporan tahunan Status Lingkungan Hidup Daerah 

 Adapun upaya untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja 

tersebut adalah : 

 Meningkatkan tenaga pendukung aparatur, tenaga ahli dan survey 

lapangan 

 Meningkatkan kualitas pelaporan tahunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

 Meningkatkan kualitas pelaporan tahunan Status Lingkungan Hidup 

Daerah 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya antara lain adalah : 

 Kurangnya tenaga pendukung aparatur, tenaga ahli dan survey 

lapangan 

 Minimnya data yang diterima dari stockholder dan instansi terkait 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya Sumber Daya 

Manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada 

masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah : 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup dan kegiatan Monitoring dan Evalusi dan 

Pelaporan. 
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g. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dikerjakan 

Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan sasaran dan indikator sasaran 

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL tidak ada. 

 

15. Luas Pemukiman kumuh 

 

Sasaran 27: 

Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan 

Indikator: 

1. Ketersediaan obat dan Vaksin sesuai dengan kebutuhan 

2. Persentase instalasi farmasi yang memenuhi stándar Kementerian Kesehatan 

Pada tahun 20013 dari target yang ditetapkan sebesar 90% diperoleh pencapaian 

sebesar 80%. Hal-hal yang mendukung pencapaian antara lain: 

- Tahun 2013 tidak adanya dukungan dana untuk memenuhi standar tersebut 

seperti ruang tunggu, sarana penyimpanan obat (Rak Obat yang tidak ada) 

dan ruang observasi. 

- Penyediaan obat-obatan dan BHP sebagian masih bekerja sama dengan 

pihak Apotik Pelengkap yang berada dilingkungan rumah sakit. 

3. Persentase instalasi farmasi yang memenuhi stándar Kementerian Kesehatan 

Pada tahun 20013 dari target yang ditetapkan sebesar 90% diperoleh 

pencapaian sebesar 88,89%. Hal-hal yang mendukung pencapaian antara 

lain: 

- Adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan rumah sakit menjadi 

pusat rujukan regional 

 

Sasaran 28: 

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

Indikator: 

1. Persentase masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas dan jamkesda 

2. Jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standar Kementerian Kesehatan 

3. Jumlah Puskesmas PONED 

4. Puskesmas Santun Lansia 

5. Puskesmas Unggulan 

6. Jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program 

Jamkesmas 
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Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2 RS dengan pencapaian kinerja sebesar 

50% sama dengan pencapaian 2012 sebesar 50%. 

Hal-hal yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah: 

- RSUD Dr. Kumpulan Pane adalah salah satu rumah sakit rujukan di Kota 

Tebing Tinggi 

- Ketersediaan SDM memadai 

- Fasilitas memenuhi syarat dan memadai untuk pelayanan Jamkesmas 

 

7. Jumlah Rumah Sakit yang  melayani pasien miskin di luar peserta Program 

jamkesmas (Jamkesda) 

Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2 RS dengan pencapaian kinerja sebesar 

50% sama dengan pencapaian 2012 sebesar 50%. 

Hal-hal yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah: 

- Komitmen pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka memberikan 

jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tahun 2013 disediakan 

anggaran untuk 90.000 penduduk kurang mampu. 

- Kesiapan pihak RSUD atas komitmen SDM RSUD Dr. H. Kumpulan Pane 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat miskin 

khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. 

- Dukungan PPK BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan. 

 

8. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B 

non Pendidikan 

Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 80% dengan pencapaian kinerja sebesar 

100% sama dengan pencapaian 2012 sebesar 100%. 

 Hal-hal yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah: 

- Adanya bantuan keuangan propinsi untuk pembangunan gedung rawat 

inap dan gedung kantor 

- Bantuan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan peralatan rumah 

sakit 

- Subsidi pemerintah kota untuk rehabilitasi gedung dan pemenuhan 

peralatan dan kelengkapan rumah sakit. 

9. Persentase kemampuan rumah sakit  dalam pembiayaan operasional secara 

mandiri Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 80% dengan pencapaian kinerja 

sebesar 100% sama dengan pencapaian 2012 sebesar 100%. 
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 Hal-hal yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah: 

- Beberapa klaim pelayanan dengan jaminan belum masuk rekening rumah 

sakit sampai 31 Desember 2013, dari pasien Jamkesmas Rp.3,2 Milyar, belum 

klaim pasien jaminan lainnya terhadap PT Askes dan Jamkesda. 

- Pesaing bisnin/sarana pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi yang 

semakin bertambah seperti Rumah Sakit, klinik, praktek dokter 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa serta terselenggaranya 

pelayanan kesehatan  dan KB yang mudah, murah, berkualitas dengan 

indikator kinerja : 

j. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dengan kegiatan: 

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup dengan jumlah dana yang ditargetkan Rp. 

300.000.000,- setelah PA. APBD menjadi Rp. 250.000.000,- dengan 

pembayaran Rp. 250.000.000,- dan persentasi 100%. 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan jumlah dana yang 

ditargetkan Rp. 120.000.000,- dengan pembayaran Rp. 99.852.500,- dan 

persentasi 83,21%. 

k. Persentase rumah tangga yang memiliki pembuangan air limbah 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing 

Tinggi adalah : 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

dengan Kegiatan Pembuatan IPAL Komunal, tidak ada kegiatan. 

 

D. KENDALA DAN SOLUSI  

Didalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2013 

terutama dalam penerapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab 

perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar pembangunan di Kota 
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Tebing Tinggi dapat berhasil serta Pemerintahan Daerah dapat terselenggara  

dengan baik dan lancar.  Namun berkat kerja keras dan kerjasama oleh semua pihak 

, masalah dan hambatan tersebut dapat diatasi serta kegiatan penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

 

1.  KENDALA 

     Adapun kendala   yang dihadapi selama tahun 2013 antara lain : 

 

Sasaran 20 

Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (Local Wisdom) dan budaya bangsa melalui 

pertunjukan seni dan budaya bangsa. 

Kendala : Tidak Ada 

 

Sasaran 21 

Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 

budaya. 

Kendala : Tidak Ada 

 

Sasaran 22 

Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. 

Kendala : Tidak Ada 

 

Sasaran 23 

Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap seni, budaya dan kearifan 

local. 

Kendala : Tidak Ada 

 

Sasaran 24 

Meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna meningkatkan 

kualitas SDM tenaga pendidik yang berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Kendala : Tidak Ada 

 

Sasaran 25 
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Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa serta 

terselenggaranya pelayanan kesehatan  dan KB yang mudah, murah, berkualitas 

Kendala : 

1. Keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/ kegiatan, 

baik dalam hal pencatatan/ pelaporan maupun pelaksanaan program/ kegiatan 

yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam mendapatkan hasil 

yang valid dan realibel,  

2.  Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam upaya peningkatan 

pemberdayaan di masyarakat dalam menjamin sinergisitas pembangunan di 

tengah masyarakat khususnya di bidang kesehatan. 

3. Sarana & Prasarana Gedung Belum Memadai ( seperti Ged.Kantor, R. Rawat 

Inap,Perlengkapan & Peralatan RS , ruang tunggu Instaasi Farmasi, Instalasi 

Jaringan Oksigen ) 

4. Kurangnya tenaga Dokter Specialis dan Sub.Spc 

5. Alkes masih kurang  (seperti CT Scan, Tempat Tidur, CSSD, R. VIP ) 

6. Standarisasi Kapasitas SDM masih kurang 

7. Minimnya tenaga Ilmu & Tehnologi 

8. Biaya Operasional Rumah sakit belum memadai 

9. Sistem Manajemen Rumah Sakit belum Optimal 

10. SIM RS belum memadai  

Sasaran 26 

Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga 

Kendala : 

- Belum tersedianya tanah TPA/TPST. Sesuai amanat Undang-undang No. 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan pada tahun 2013 

semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah diharuskan menggunakan 

sistem Sanitary Landfill. Pengelolaan TPA di Kota Tebing Tinggi yang 

menggunakan sistem open dumping dapat memberikan dampak terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Tebing Tinggi. Dengan kondisi 

tanah TPA bukan merupakan aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi, tidak 

memungkinkan untuk mengeluarkan belanja modal untuk menyediakan  sistem 

Sanitary Landfill pada TPA tersebut. 

- Masyarakat yang tidak mendapatkan akses pelayanan serta tidak cukup 

memiliki lahan untuk proses pengolahan setempat cenderung membuang 

sampahnya disembarang tempat, terutama pada sungai-sungai dan drainase di 
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Kota Tebing Tinggi sehingga dapat mengakibatkan bahaya banjir atau genangan 

air di Kota Tebing Tinggi semakin buruk. 

- RTH yang ada sebagian dikonversi menjadi  infrastruktur perkotaan seperti 

jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan 

permukiman baru.  

- Dari aspek kondisi lingkungan hidup, rendahnya kualitas air tanah, tingginya 

polusi udara  dan kebisingan di perkotaan, merupakan hal-hal yang secara 

langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH secara 

ekologis. 

- Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta industri di Kota Tebing Tinggi 

sangat rendah berperan serta dalam bidang kebersihan dan pertamanan. 

Terutama industri-industri/pabrik yang masih menghasilkan limbah yang tidak 

ramah lingkungan. Begitu juga dengan sampah-sampah kemasan yang 

dihasilkan sulit untuk didaur. 

- Banyaknya drainase di kawasan perkotaan yang tertutup dan tidak dilengkapi 

dengan bangunan pemeriksa (manhole) sehingga proses pemeliharaan drainase 

lebih sulit.  

- Larangan ijin mendirikan bangunan disekitar TPA juga tidak dilakukan sehingga 

lokasi TPA yang semula jauh dari permukiman kemudian justru dikelilingi oleh 

permukiman penduduk 

- Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen 

program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan /pelaporan maupun pelaksanaan 

program/kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam 

mendapatkan hasil yang valid dan realibel. 

- kurangnya partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka partisipasi dalam 

rangka  optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit 

 

Sasaran 27 

Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan 

Kendala : 

1. keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/ kegiatan, 

baik dalam hal pencatatan/ pelaporan maupun pelaksanaan program/ kegiatan 

yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam mendapatkan hasil 

yang valid dan realibel,  
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2.  masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam upaya peningkatan 

pemberdayaan di masyarakat dalam menjamin sinergisitas pembangunan di 

tengah masyarakat khususnya di bidang kesehatan  

 

Sasaran 28 

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

Kendala : 

1. Keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/ kegiatan, 

baik dalam hal pencatatan/ pelaporan maupun pelaksanaan program/ kegiatan 

yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam mendapatkan hasil 

yang valid dan realibel,  

Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam upaya peningkatan 

pemberdayaan di masyarakat dalam menjamin sinergisitas pembangunan di 

tengah masyarakat khususnya di bidang kesehatan  

 

Solusi 

1. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, 

maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegamg program di 

Institusi kesehatan. 

2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka optimalisasi koordinasi 

lintas program dan lintas sektoral melalui rapat bulanan kepada lintas program 

dan sosialisasi kegiatan kepada lintas sektoral 

3. Peningkatan peranserta para pemangku kepentingan dalam menjamin 

dukungan pelaksanaan program/ kegiatan untuk menghasilkan pencapaian 

keluaran yang maksimal 

 

Sasaran 58 

Meningkatkan Implementasi PUG dalam berbagai bidang pembangunan. 

Kendala : Tidak ada 

 

Sasaran 3 

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka 

menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri. 

Solusi : 
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1. Mengajukan permohonan penambahan personil Pegawai Negeri Sipil di bidang 

pustakawan dan Arsiparis kepada Badan Kepegawaian , Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Tebing Tinggi 

 

Sasaran 4 

Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya yang berwawasan kebangsaan 

melalui wajib belajar 12 Tahun, yang dimulai dari tenaga kependidikan, pendidik, 

peserta didik yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari usia dini sampai 

Perguruan Tinggi dapat terjangkau dan merata; 

Solusi : Tidak ada. 

 

Sasaran 5 

Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; 

Solusi : 

1. Mensosialisasikan undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

KDRT dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 

2. Melakukan Promosi KB kepada masyarakat melalui media masa, cetak dan 

elektronik. 

3. Meningkatkan Pelatihan kepada petugas medis untuk pelayanan KB secara 

optimal. 

4. Mendorong peran serta kaum ibu dalam mensejahterakan keluarga yang 

merupakan pembangunan dasar bangsa dan Negara 

5. Perlunya dukungan orang tua maupun guru di sekolah dalam pembentukan 

forum anak 

6. Aktif melakukan komunikasi melalui pertemuan, penyuluhan, kunjungan dari 

rumah ke rumah, fasilitasi, dialog interaktif, seminar, lomba-lomba, dll. 

 

Sasaran 6 

Menurunnya angka putus sekolah. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 7 

Meningkatnya angka melanjutkan. 

Solusi : Tidak ada 
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Sasaran 8 

Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar 

kompetensi. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 9 

Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 10 

Meningkatnya prestasi pelajar dan masyarakat di bidang olah raga guna 

menciptakan atlet-atlet yang berprestasi baik  di tingkat provinsi maupun nasional. 

Solusi :  

1. Mengirim Pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis didalam atau diluar 

daerah tentang Perencanaan sesuai dengan peraturan dan penambahan pegawai 

di bidang perencanaan dan pelaporan. 

2. Diharapkan partsipasi seluruh Pegawai Negeri Sipil masing-masing SKPD untuk 

dapat mengikuti Senam Jum’at Sehat yang diadakan di 2 (dua) tempat tersebut. 

 

Sasaran 11 

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah. 

Solusi : Tidak ada 

 

 

Sasaran 12  

Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan 

terjangkau. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 13 

Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan untuk menciptakan tenaga yang siap 

pakai. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 14 
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Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar 

wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 15 

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan 

tinggi negeri dan swasta yang berprestasi baik dalam maupun luar negeri. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 16 

Tersedianya bantuan bagi Pendidikan. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 17 

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 18 

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 19 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf Internasional melalui 

pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi Informatika 

Solusi :  

Solusi dari kendala adalah dengan menerapkan kebijakan dan strategi tepat 

agar pelaku usaha dapat keluar dari kendala yang antara lain memberikan pelatihan-

pelatihan yang bermutu dengan SDM pelatih yang ahli dibidangnya, menjalin 

kerjasama dengan pihak swasta, lembaga keuangan mikro maupun dana program 

kemitraan dan bina lingkungan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dalam penyediaan bantuan izin dengan mengurangi beban waktu dan administrasi 

yang berlebihan dan berupaya membantu dan memasarkan produk UMKM tersebut. 

Untuk itu sentra-sentra IKM dan UMKM harus diberdayakan agar anggota-

anggotanya bisa masuk dalam prioritas pemerintah dan dapat bersinerji pada 

program-program yang dijalankan Pemerintah Daerah. 
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Sasaran 20 

Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (Local Wisdom) dan budaya bangsa melalui 

pertunjukan seni dan budaya bangsa. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 21 

Meningkatkan peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 

budaya. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 22 

Meningkatnya pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 23 

Peningkatan apresiasi masyarakat dan aparatur terhadap seni, budaya dan kearifan 

local. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 24 

Meningkatnya pemberian beasiswa kepada tenaga pendidik guna meningkatkan 

kualitas SDM tenaga pendidik yang berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Solusi : Tidak ada 

 

Sasaran 25 

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa serta 

terselenggaranya pelayanan kesehatan  dan KB yang mudah, murah, berkualitas 

Solusi :  

1. Perencanaan Program dilakukan secara menyeluruh, sehingga program kegitan 

yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pencapaian 

indikator kinerja yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dinas kesehatan 
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2. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, 

maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegamg program di 

Institusi kesehatan. 

 

Sasaran 26 

Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga 

Solusi :  

- Dengan telah dilaksanakannya Studi kelayakan TPST sampah kota Tebing 

Tinggi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah menganggarkan dana untuk 

persiapan pengadaan tanah TPST dan biaya pengadaan tanah TPST. Dengan 

status TPST yang akan menjadi milik/aset Pemrintah Kota Tebing Tinggi maka 

pembangunan sistem Sanitary Landfill  maupun pengembangannya dapat 

terlaksana. 

- Perencanaan yang baik terhadap tata ruang wilayah perkotaan dalam 

pembentukan ruang-ruang publik terutama RTH di perkotaan pada umumnya 

dan di kawasan permukiman pada khususnya. Perencanaan tata ruang dimulai 

dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus 

diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan 

kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana (prone to natural 

hazards) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya. 

Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka, 

baik hijau maupun non-hijau. Untuk selanjutnya dimana nantinya pengelolaan 

RTH di Kota Tebing Tinggi dapat diatur dalam bentuk perda/perwa dan 

pengawasannya dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

dengan masyarakat. 

- Membagikan media penampungan sampah sementara / tong sampah kepada 

tiap-tiap rumah tangga, dan selanjutnya di kumpulkan oleh petugas kebersihan. 

- Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan 

bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya, dengan tokoh-tokoh agama dan 

masyarakat untuk memberikan pemahaman kebersihan dengan pendekatan 

keagamaan.  

- Perluasan tanggung jawab produsen/industri/badan usaha dengan  himbauan 

kepada mereka untuk mendesain ulang produk mereka agar memungkinkan 

untuk didaur-ulang, tanpa material-material yang berbahaya,beracun dan 

Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3). 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

297 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

- Produksi Bersih (Clean Production) merupakan salah satu pendekatan untuk 

merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan 

produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara 

keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang 

aman dalam kerangka siklus ekologis. 

- Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih 

meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama 

yang saling menguntungkan. 

- Upaya yang sama bisa pula dilakukan warga kota di halaman rumah masing-

masing dengan penanaman pohon, selain udara menjadi lebih sejuk polusi udara 

juga bisa dikurangi. Untuk menutupi kekurangan tempat menyimpan cadangan 

air tanah, setiap keluarga bisa melengkapi rumahnya, yang masih memiliki 

sedikit halaman, dengan sumur resapan. Dengan sumur resapan itu, air hujan 

yang turun tidak terbuang percuma, tetapi ditampung di tanah. Hal ini akan 

didukung dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalui media-media. 

- Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH melalui 

gerakan kota hijau (green cities) dan melakukan studi banding pada proyek-

proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa 

wilayah kota.  

- Perencanaan Program dilakukan secara menyeluruh, sehingga program kegitan 

yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pencapaian 

indikator kinerja yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dinas kesehatan 

- Meningkatkan peran serta masyarakat dengan merangkul seluruh elemem 

masyarakat untuk ikut perpartisipasi dalam menjaga lingkungan untuk 

optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit  

 

Sasaran 27 

Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan 

Solusi :  

1. Perencanaan Program dilakukan secara menyeluruh, sehingga program kegitan 

yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pencapaian 

indikator kinerja yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dinas kesehatan 
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2. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam menjamin 

dukungan pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang 

maksimal 

 

Sasaran 28 

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

Solusi :  

1.  Peningkatan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, 

maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegamg program di 

Institusi kesehatan. 

2.  Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka optimalisasi koordinasi 

lintas program dan lintas sektoral melalui rapat bulanan kepada lintas program 

dan sosialisasi kegiatan kepada lintas sektoral 

3.   Peningkatan peranserta para pemangku kepentingan dalam menjamin dukungan 

pelaksanaan program/ kegiatan untuk menghasilkan pencapaian keluaran yang 

maksimal 

 

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja 

Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah sebagai 

berikut : 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai 

dari bayi- balita sampai dewasa serta 

terselenggaranya pelayanan kesehatan dan KB 

yang mudah, murah, berkualitas 

 

 

     

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang 

nyaman dan terjaga 

      

3. Meningkatkan  ketersediaan obat di sarana 

pelayanan kesehatan 

      

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan  
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MISI 4 :  “ Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang 

memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

 

Untuk mendukung tercapainya misi 4, maka dapat dilihat sasaran strategis dan 

indikator kinerja pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 3.4 

Sasaran strategis dan indikator kinerja misi 4 

Sasaran 
Strategis 

 
 

Indikator Kerja 
 
 

Penca
paian 
Tahun 
2012 
(%) 

Penc
apaia

n 
Tahu

n 
2013 
(%) 

Tahun 2014 

Target 
Reali
sasi 

Penc
apaia

n 
2014 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Terwujudnya 
Kota Tebing 
Tinggi sebagai 
kota jasa 
dengan 
memanfaatkan 
potensi local 
yang staregis 
sebagai titik 
sentra segi tiga 
emas  
  

1 Jumlah pelaku 
usaha di bidang 
jasa 

98,93 96,71 
 

680 
pelaku 
usaha 

648 
pelak

u 
usaha 

95,29
% 

2 Kawasan 
Pergudangan yang 
dibangun 

- 0 50 paket 
(%) 

- - 

3 Kawasan Industri 
yang dibangun 

- 0 50 paket 
(%) 

- - 

4 Terminal Peti 
Kemas yang 
dibangun 

- 0 50 paket 
(%) 

- - 

Meningkatkan 
pelaku usaha 
di sektor jasa  
  

1 Jenis usaha di 
sektor jasa 

- 71,4 9 Unit 7 unit 77,77
% 

2 Jumlah tenaga 
kerja di sektor jasa 

99.8 - 155 Org  0 org 0% 

3 Jumlah PAD dari 
sektor jasa pada 
kota Tebing Tinggi 
 

137,8 147 Rp. 
13.911.6
18.000 

Rp. 
20.21
1.062.
379 

145,2
8% 

Menjalin 1 Jumlah kerjasama 0% 0% 1 jenis 0 0% 
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kerjasama 
sharing 
transportasi 
antar daerah 
hinterland 
dengan 
pemerintah 
Kota Tebing 
Tinggi 
  
  
  
  
  

yang terjalin di 
bidang 
transportasi 

jenis 

2 Jumlah 
penumpang yang 
terangkut per 
tahun  

133,25 113 951,289 
orang 

917.6
62 

orang 

96,46
% 

3 Kontribusi PDRB 
terhadap jasa 
transportasi 

57 71,42 8% 7% 87,50
% 

       

4 Jumlah terminal 
yang sesuai 
penataan  

- 66,66 3 Unit 2 unit 66,66
% 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 
(Tanya ulang 
Kegiatan yang 
mendukung 
indikator)  
  

1 Jumlah Perda yang 
ditegakkan 

100 70,37 
 

1 Buah 1 
buah 

100% 

2 Persentase PKL 
yang telah 
menempati lokasi 
yang diizinkan 

100 99,64 55% 55% 100% 

       

3 Jumlah lokasi PKL 
yang diizinkan 

100 100 8 Lokasi 8 
lokasi 

100% 

Meningkatnya 
ketersediaan  
pangan 
  
  

1 Terjaganya 
pasokan pangan 

100 0 100% 0% 0% 

2 Penguatan 
cadangan pangan  

0 0 100% 0% 0% 

3 Ketersediaan 
pangan utama 

0 0 100% 0% 0% 

Meningkatnya 
sistem 
distribusi 
pangan 
  
  
  
  
  

1 Terjaganya 
stabilitas harga 
pangan pokok 

- 0 90% 0% 0% 

       

2 Ketersediaan 
informasi stok 
pangan 

0 0 90% 0% 0% 

       

3  Ketersediaan 
informasi harga 
pangan pokok 

- 100 100% 77,45
% 

77,45
% 

       

Meningkatnya 
akses pangan 
keluarga 
miskin 

1 Ketersediaan 
pangan bagi 
keluarga miskin 

40,69 29 100%  100% 100% 

       

2 Pemberantasan  100 9,3% 5,28% 56,78
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  kemiskinan dan 
kelaparan 

% 

Meningkatnya 
mutu dan 
keamanan 
pangan 
  
  
  
  

1 Mengikuti 
Pameran Promosi 

50% 150% 2 Kali 3 kali 150% 

2 Pangan segar dan 
pangan olahan 
memenuhi standar 
keamanan pangan 
 

0 0 70% 0% 0% 

       

3 Pangan segar 
memenuhi Batas 
Minimum Residu 
(BMR) 

0 0 90% 0% 0% 

       

Meningkatnya 
penganekarag
aman  

1 Skor pola pangan 
harapan (PPH) 

 100 90% 83,01
% 

92,23
% 

konsumsi 
pangan 
  
  
  
  

  
2 

Konsumsi beras 
per kapita per 
tahun 

  100,3 Kg 0% 0% 

3  Potensi lahan 
pekarangan 
dimanfaatkan 
untuk tanaman 
pangan 

0 0 50% 0% 0% 

       

Meningkatnya 
pengembanga
n pertanian 
perkotaan 

1  Produktifitas 
padi/bahan 
pangan utama 
lokal lainnya per 
hektar : 

     

   ·  Padi 85,35 
 

91,48 
 

62 
Kw/Ha 

4.848 
ton 

99,14
% 

   ·  Jagung 98,42 
 

97,11 
 

48 
Kw/Ha 

156,6
7 ton 

95% 

  ·  Kedele 0,00 
 

100,0
0 

13.55 
Kw/Ha 

0 0 

  ·  Kacang   Tanah 97,95 
 

38,21 
 

12.5 
Kw/Ha 

3,6 
ton 

36% 

  ·  Kacang Hijau 0,00 
 

100,0
0 

13 
Kw/Ha 

3,6 
ton 

8,8% 

   ·  Ubi Kayu 98,66 
 

110,5
7 

385 
Kw/Ha 

12,95
3 ton 

107% 
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   ·  Ubi Jalar 98,59 
 

49,54 
 

116 
Kw/Ha 

23 
ton 

35% 

 2 Kontribusi sektor 
pertanian terhadap 
PDRB 

77,36 74,86 1,92% 1,41% 73% 

        

 3 Jumlah kelompok 
tani yang 
mendapat 
pembinaan 

100,00 
 

100,0
0 

55 
kelomp

ok 

55 
kelo

mpok 

100% 

        

 4 Jumlah kelompok 
pembudidaya ikan 
yang mendapat 
pembinaan 

100,00 133,3
3 

20 
kelompo

k 

39 
kelom

pok 

195% 

        

 5 Jumlah kelompok 
ternak yang 
mendapat 
pembinaan 

142,86 128,5
7 

10 
kelompo

k 

10 
kelom

pok 

100% 

        

 6 Produksi ikan air 
tawar 

91,25 108,3
5 

425 ton 596 
ton 

140% 

 7 Produksi benih 
ikan air tawar 

34,42 85,41 Rp.3.600
.000 

(1.450.0
00 ekor) 

1.370.
610 
ekor 

89% 

 8 Jumlah 
pembudidaya ikan 
profesional 

100,00 166,6
6 

130 org 252 
org 

193% 

        

 9 Jumlah populasi 
sapi potong 

311,17 311,1
7 

850 ekor 2.260 
ekor 

265% 

 10 Penanganan 
hewan tervaksin 
rabies 

215,00 28,57 400 ekor 553 
ekor 

138% 

 11 Penanganan kasus 
kematian unggas 
yang diduga 
terjangkit flu 
burung 

100,00 750 1 kasus 31 
kasus 

3100
% 

        

  
  

12 Pemberian 
Bantuan 
Bibit /Benih 
Unggul  Kepada 
Pokja 

100,00 100,0
0 

10 
kelomp

ok 

41 
kelo

mpok 

410% 
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Meningkatnya 
daya saing 
produk daerah 
  
  
  
  
  

1 Jumlah produk 
unggulan 

100 83,33 14 
produk 

12 
prod
uk 

85,71
% 

2 Bertambahnya 
pengetahuan dan 
wawasan 
masyarakat 
mengenai TTG 

100 100 2 keg 2 keg 100% 

       

3 Meningkatnya 
kapasitas aparatur 
pemerintah 
kelurahan 

65 100 70% 75% 107% 

4 Masyarakat lebih 
mudah mendapat 
bantuan dana 

200 - 7 
kelomp

ok 

7 
kelo

mpok 

100% 

Inflasi yang 
rendah 
dibawah dua 
digit  

1 laju inflasi 100 100 6-8% 8,99% 89% 

2 Pertumbuhan 
Ekonomi 

104,4 97,4 7,20 % 6,91% 95% 

Meningkatnya 
pendapatan 
daerah rata-
rata 10 persen 
per tahun   

1 Investasi 74,3 68,8 4.31 % 
PDRB 

18,23
% 

PDR
B 

422,9
7% 

2 Kebutuhan 
Investasi 

57,5 116 150 
milyar 

Rp. 
429.7
01.60

0 

0,28% 

Meningkatnya 
pendapatan 
perkapita 
  
  
  

1 Pendapatan per 
kapita harga 
konstan 

97,74 99,77 Rp. 
9.327.02

3 

Rp. 
9.327.
023 

100% 

2 PDRB atas dasar 
harga berlaku 

89,82 95,43 Rp. 
3.575.85

6.000 

Rp. 
3.453.
985.9

30 

103,5
3% 

3 PDRB atas dasar 
harga konstan 2000 

94,73 94,57 Rp. 
1.504.52

1.000 

Rp. 
1.419.
000.8

00 

94,32
% 

4 Pendapatan per 
kapita   harga 
berlaku 

94.09 97.99 Rp. 
22.025.2

42 

Rp. 
2.964.
042.0

1345,
7% 
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20 

 

Berdasarkan tabel  tersebut diatas untuk Misi Kempat “Melanjutkan 

pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki 

produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan”  yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain 

menunjukkan bahwa : 

 

Sasaran : “Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan 

memanfaatkan potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral 

segi tiga emas; menampilkan keberhasilan sebagai berikut  

 

Sasaran 29 

Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfaatkan 

potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas 

Indikator: 

1. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa 

a. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

680 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 648 pelaku usaha dengan 

pencapaian kinerja 95,29%. 

b. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa pada tahun 2014 capaian kinerja 95,29% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 96,71%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 98,93%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 

 

Gambar Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Jasa 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pelaku usaha di bidang jasa pada Dinas Koperasi 

98,93%
96,71%

95,29%

90%

95%

100%

2012 2013 2014

Jumlah pelaku usaha di bidang jasa

Jumlah pelaku usaha 
di bidang jasa
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UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 655 pelaku usaha, 

Tahun 2013 sebanyak 670 pelaku usaha, dan Tahun 2014 sebanyak 680 

pelaku usaha dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 98,93%, Tahun 

2013 sebesar 96,71%, dan Tahun 2014 sebesar 95,29%. 

d. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Jenis usaha yang beerkembang bukan pada sektor jasa namun sektor 

produksi namun sektor perdagangan 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk 

menumbuhkan usaha sektor jasa  

 Memberikan bantuan permodalan dan peralatan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Jenis usaha yang beerkembang bukan pada sektor jasa namun sektor 

produksi namun sektor perdagangan 

 Kreatifitas pelaku usaha dirasa masih kurang 

 Jiwa wirausaha para pelaku usaha masih kurang (cenderung konsevatif/ 

minim ide) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

kegagalan tersebut antara lain: 

 Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk 

menumbuhkan usaha sektor jasa  

 memberikan bantuan permodalan dan peralatan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah pelaku usaha di bidang jasa. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pelaku usaha di bidang jasa di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah  

Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah 

 

2. Kawasan Pergudangan yang dibangun 

Belum ada dilaksanakan indikator sasaran ini 

 

3. Kawasan Industri yang dibangun 

Belum ada dilaksanakan indikator sasaran ini 

 

4. Terminal Peti Kemas yang dibangun 

a. Terminal peti kemas yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

(50 paket atau 50%) dengan pencapaian (0%).  

b. Pencapaian Terminal peti kemas yang dibangun pada tahun 2012 sebesar  

(0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian untuk 

pembangunan terminal peti kemas sebesar (0%),  masih belum mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Gambar. Pencapaian Pembangunan Terminal Peti Kemas 
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c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Terminal Peti Kemas yang dibangun pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 

2013 sebanyak (0%) dan di tahun 2014 target 50 paket atau 50%, dengan 

pencapaian tahun 2012 sebesar (0 %), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 

2014 pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk pembangunan terminal peti kemas tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

e. Sedangkan untuk tahun 2014 pembangunan terminal peti kemas belum 

mengalami peningkatan/keberhasilan dengan pencapaian kinerja sebesar 

(0%). Adapun penyebab kegagalan kinerja yaitu : 

 Belum tersedianya lahan atau lokasi pembangunan 

 Belum adanya anggaran dana untuk pelaksanaan pembangunan 

f. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

pelaksanaan pembangunan terminal peti kemas yang dibangun. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk pembangunan terminal peti kemas 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan Kegiatan belum terlaksana. 

 

Sasaran 30 

Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa 

Indikator: 

1. Jenis usaha di sektor jasa 

a. Jenis usaha di sektor jasa ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 9 unit dan 

terealisasi sebanyak 7 unit dengan pencapaian kinerja 77,77%. 

b. Jenis usaha di sektor jasa pada tahun 2014 capaian kinerja 77,77% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 71,4%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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Gambar Jenis Usaha di Sektor Jasa 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang mengikuti diklat str Jenis usaha di sektor jasa 

pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 5 

unit, Tahun 2013 sebanyak 7 unit, dan Tahun 2014 sebanyak 9 unit dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, Tahun 2013 sebesar 

71,4%, dan Tahun 2014 sebesar 77,77%.  

d. Jenis usaha di sektor jasa sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Jenis usaha yang beerkembang bukan pada sektor jasa namun sektor 

produksi namun sektor perdagangan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk 

menumbuhkan usaha sektor jasa  

 memberikan bantuan permodalan dan peralatan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Jenis usaha yang beerkembang bukan pada sektor jasa namun sektor 

produksi namun sektor perdagangan 

 Kreatifitas pelaku usaha dirasa masih kurang 

 Jiwa wirausaha para pelaku usaha masih kurang ( cenderung 

konsevatif/ minim ide) 

100,00%

71,40% 77,77%

0%

50%

100%

150%

2012 2013 2014

Jenis usaha di sektor 
jasa
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk 

menumbuhkan usaha sektor jasa  

 memberikan bantuan permodalan dan peralatan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jenis 

usaha di sektor jasa. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jenis usaha di sektor jasa di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM 

Kegiatan Temu Usaha antara UMKM dengan Pengusaha Besar (BUMN, 

BUMD dan Swasta) 

 

2. Jumlah tenaga kerja di sektor jasa 

 

3. Jumlah PAD dari sektor jasa pada kota Tebing Tinggi 

a. Jumlah PAD dari sektor jasa pada Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak Rp. 13.911.618.000,- dan terealisasi sebanyak Rp. 

20.211.062.379,- dengan pencapaian kinerja 145,28% 

b. Jumlah PAD dari sektor jasa pada Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014  

capaian kinerja 145,28 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 147%, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 137,8%, ini mengalami 

penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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Gambar Jumlah PAD dari Sektor Jasa 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah PAD dari sektor Jasa pada Kota Kota Tebing Tinggi 

pada Kantor Dispenda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target Tahun 2012 sebesar Rp.8.895.380.000,- Tahun 2013 sebesar 

Rp.9.984.250.000 dan di tahun 2014 sebesar Rp.14.732.217.139,5, dengan capai 

kinerja di tahun 2012 sebesar 137.8%, tahun 2013 sebesar 147% dan Tahun 

2014 sebesar 145,28%  

d. Jumlah PAD dari sektor jasa pada Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Kesadaran wajib pajak  

 Sosialisasi pajak dan retribusi secara rutin tetap dilakukan Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi. 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Melakukan Update data terhadap objek pajak 

 Melakukan sosialisasi kepada objek pajak untuk membayar pajak 

 Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang aktif dan patuh 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

137,80%

147%
145,28%

130,00%

135,00%

140,00%

145,00%

150,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
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 Pada Pajak sarang burung walet tidak mencapai target karena 

penangkaran burung walet di Kota Tebing Tinggi memang mengalami 

penurunan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat membantu peternak burung walet 

dalam hal budi daya burung walet dan pemasarannya. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan jumlah PAD dari sektor jasa 

Kota Tebing Tinggi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah PAD dari sektor jasa Kota Tebing Tinggi di Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Dengan Kegiatan: 

 Sosialisasi PBB di Kota Tebing Tinggi 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi 

 Pemberian Penghargaan kepada Wajib PBB Pembayar dan Tepat waktu 

 

 

Sasaran 31: 

Menjalin kerjasama sharing transportasi antar daerah hinterland dengan 

pemerintah Kota Tebing Tinggi 

Indikator: 

1. Jumlah kerjasama yang terjalin di bidang transportasi 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 1 jenis dan terealisasi 0 jenis dan 

berarti pencapaian kinerja adalah 0%. 
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b. Pada tahun tahun 2014 kerjasama yang terjalin di bidang transportasi adalah 

0%, 2013 adalah 0% dan 2012 adalah 0%, hal ini berarti menunjukkan 

kegagalan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah kerjasama yang terjalin di bidang transportasi pada 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah tidak sesuai. Dimana Renstra 

target tahun 2012 1 jenis, ditahun 2013 ditargetkan 1 jenis dan di tahun 2014 

ditargetkan 1 jenis dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 

sebesar 0% dan di tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Tahun 2012 terlaksana 0% karena tidak ada kegiatan terkait kerjasama di 

bidang transportasi sedangkan di tahun 2013 terlaksana 1 jenis kerjasama, 

meningkat 100% dari tahun sebelumnya karena ada kegiatan kerjasama 

dengan instansi lain yaitu dalam rangka kesepakatan bersama terkait 

pengawasan lalu lintas.   

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait dengan indikator sasaran 

jumlah kerjasama yang terjalin di bidang transportasi tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya indikator tersebut pada tahun 2014 

adalah karena tidak adanya kegiatan Kerjasama Penataan Angkutan Umum 

dan Barang yang dianggarkan setiap tahunnya di dalam rencana kerja 

(Renja) Dinas Perhubungan.  

dapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja 

indikator sasaran tersebut adalah dengan merencanakan kegiatan Kerjasama 

Penataan Angkutan Umum dan Barang serta melaksanakan kegiatan 

tersebut di tahun tahun berikutnya. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan kerjasama di bidang 

transportasi kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator Jumlah 

kerjasama yang terjalin di bidang transportasi adalah Program Peningkatan 
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pelayanan angkutan melalui kegiatan Kerjasama Penataan Angkutan Umum 

dan Barang. 

 

2. Jumlah penumpang yang terangkut per tahun 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 951.289 orang dan terealisasi 917.662 

yang berarti pencapaian kinerja adalah 96,46 %. 

b. Pada tahun 2014 hanya 96,46% dan 2013 sebesar 113% dan tahun 2012 

penumpang yang terangkut dengan pencapaian sebesar 133,25%, hal ini 

berarti menunjukkan penurunan. 

 

Gambar Jumlah Penumpang yang Terangkut per Tahun 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah penumpang yang terangkut per tahun pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah sesuai dan melebihi pencapaian serta 

ada yang tidak tercapai. Dimana Renstra target tahun 2012 862.848, ditahun 

2013 ditargetkan 905.990 dan di tahun 2014 ditargetkan 951.289 dengan 

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 133,25%, tahun 2013 sebesar 113% dan di 

tahun 2014 sebesar 96,46%. 

d. Pada Tahun 2012 sebanyak 1.149.750 (133,25%) naik dari target karena 

jumlah armada yang meningkat dan didukung dengan kegiatan 

pengendalian displin penumpang yang berjalan baik, pada tahun 2013 

penumpang yang terangkut sebanyak 1.024.500 (113%). Hal ini disebabkan 
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kegiatan sosialisasi jaringan trayek yang diadakan tahun 2013 berjalan 

dengan baik sehingga penumpang yang terangkut juga meningkat. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

sasaran Jumlah penumpang yang terangkut per tahun tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab menurunnya atau tidak tercapainya indikator 

tersebut adalah karena jumlah angkutan umum tidak banyak bertambah, 

selain itu sebagian masyarakat banyak yang sudah beralih menggunakan 

kendaraan pribadi. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan jumlah penumpang 

yang terangkut kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

Jumlah penumpang yang terangkut per tahun adalah Program Peningkatan 

pelayanan angkutan melalui kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian 

angkutan umum di jalan raya atau kegiatan pensubsidian angkutan umum. 

 

3. Kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 8% dan terealisasi 7% yang berarti 

pencapaian kinerja adalah 87,50 %. 

b. Pada tahun 2014 sebesar 87,50% dan 2013 sebesar  71,42% dan tahun 2012 

Kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi dengan pencapaian sebesar 57%, 

hal ini berarti menunjukkan peningkatan.  
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Gambar Kontribusi PDRB Terhadap Jasa Transportasi 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih 

kurang. Dimana Renstra target tahun 2012 7%, ditahun 2013 ditargetkan 7% 

dan di tahun 2014 ditargetkan 8% dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 

57%, tahun 2013 sebesar 71,42% dan di tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Pada tahun 2012 tercapai 57% karena keterbatasan anggaran, sedangkan 

pada tahun 2013 tercapai 71,42% karena alokasi anggaran sudah meningkat 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

sasaran kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

pada tahun 2014 adalah karena jasa transportasi bertambah sehingga 

permintaan jasa transportasi juga meningkat, selain itu kepatuhan pengguna 

jasa transportasi dalam membayar retribusi terhadap daerah melalui sektor 

jasa angkutan juga meningkat sehingga memberi nilai positif terhadap 

kontribusi PDRB. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 
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indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan pencapaian 

kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

Kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi adalah Program Peningkatan 

pelayanan angkutan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang 

perhubungan. 

 

4. Jumlah terminal yang sesuai penataan  

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 3 Unit dan terealisasi 2 Unit yang 

berarti pencapaian kinerja adalah 66,66 %. 

b. Pada tahun 2012 jumlah terminal yang sesuai penataan dengan pencapaian 

sebesar 0% dan 2013 sebesar 66,66% dan tahun 2014 menjadi 66,66%, hal ini 

berarti menunjukkan tidak terjadi perubahan. 

 

Gambar Jumlah Terminal yang Sesuai Penataan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk jumlah 

terminal yang sesuai penataan pada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi 

telah mendekati target walaupun masih kurang. Dimana Renstra target 

tahun 2012 3 unit, ditahun 2013 ditargetkan 3 unit dan di tahun 2014 

ditargetkan 3 unit dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 

sebesar 66,66% dan di tahun 2014 sebesar 66,66%. 

d. Pada tahun 2012 tercapai 0% karena tidak ada penataan terminal yang 

dianggarkan di kegiatan, sedangkan tahun 2013 tercapai 66,66% karena di 
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dalam kegiatan hanya terlaksana penataan di 2 terminal disebabkan 

keterbatasan anggaran.  

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

jumlah terminal yang sesuai penataan yaitu indikator “tersedianya terminal 

angkutan penumpang pada kota” dengan capaian tahun 2014 sebesar 100%. 

f. Faktor faktor penyebab tercapainya indikator tersebut pada tahun 2014 

adalah karena jumlah terminal sudah berkurang menjadi 2 unit yaitu 

Terminal Bandar Kajum dan Sub Terminal Pasar Sakti, sedangkan 

subterminal Pasar Gurami sudah beralih fungsi dan tidak efektif lagi. Secara 

penataan sebenarnya Dinas Perhubungan sudah melakukan penataan secara 

maksimal terhadap kedua terminal yang masih ada melalui pemasangan 

papan trayek dan papan tarif di terminal serta untuk meningkatkan 

kenyamanan pengguna jasa terminal sudah melakukan penataan di halaman 

terminal dengan memasang con blok. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan penataan terminal 

kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

jumlah terminal yang sesuai penataan adalah Program Pembangunan sarana 

dan prasarana perhubungan melalui kegiatan Pengadaan papan trayek dan 

papan tarif dan Pemasangan con blok di halaman terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

318 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Sasaran 32: 

Penegakan Peraturan Daerah 

Indikator: 

1. Jumlah Perda yang ditegakkan 

b. Jumlah Perda yang ditegakkan yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1 

(satu) buah Perda dan terealisasi sebanyak 1 (satu) buah Perda pencapaian 

kinerja 100%.  

c. Jumlah Perda yang ditegakkan pada tahun 2014 capaian kinerja 100%  jika 

dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 100% dan tahun 2012 capaian 

kinerja 100% hal ini menunjukkan keberhasilan/peningkatan (tetap). 

 

Gambar Jumlah Peraturan Daerah yang Ditegakkan 

 

d. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah Perda yang ditegakkan pada Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 2012 

sebanyak 1 buah Perda, 2013 sebanyak 1 buah Perda dan di tahun 2014 

sebanyak 1 buah Perda, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, 

tahun 2013 sebesar 100% dan di Tahun 2014 sebesar 100%. 

e. Jumlah Perda yang ditegakkan tahun 2012 s.d 2013 menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan (tetap), Adapun hal-hal yang mendukung 

keberhasilan/peningkatan (tetap)  tersebut adalah :  

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 
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Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

Sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan keberhasilan/peningkatan (tetap) 

Adapun hal-hal yang mendukung kestabilan  tersebut adalah :  

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

e.  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indiKator 

kinerja utama dalam penertiban dan penegakan Perda di wilayah Kota 

Tebing Tinggi. 

f.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah Perda yang ditegakkan di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian kemananan lingkungan yang berguna untuk penertiban 

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Operasi penegakan Perda yang berguna untuk penertiban Pedagang 

Kaki Lima sesuai dengan Perda yang berlaku. 

 

2. Persentase PKL yang telah menempati lokasi yang diizinkan 

a. Persentese PKL yang telah menempati lokasi yang diizinkan yang 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 55% dan terealisasi sebanyak 55% 

dengan pencapaian kinerja 100%.  
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b. Persentase PKL yang telah menempati lokasi yang diizinkan pada tahun 

2014 capaian kinerja 100%  jika dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 

100% dan tahun 2012 capaian kinerja 100% hal ini menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan (tetap). 

 

Gambar Persentase Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menempati 
                   lokasi yang diizinkan 
 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase PKL yang menempati lokasi yang diizinkan 

pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Restra target 2012 sebesar 55%, 2013 sebesar 55% dan di tahun 2014 

sebesar 55%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 

sebesar 100% dan di Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Untuk indikator kinerja persentase PKL yang menempati lokasi yang 

diizinkan tahun 2012 s.d 2013 mengalami keberhasilan/peningkatan (tetap).  

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan/peningkatan (tetap) tersebut 

adalah :  

- Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

- Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

- Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

- Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan.  
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Sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan keberhasilan/peningkatan (tetap) 

Adapun hal-hal yang mendukung kestabilan  tersebut adalah :  

- Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

- Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

- Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

- Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indiKator 

kinerja utama dalam penertiban dan penegakan Perda di wilayah Kota 

Tebing Tinggi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator persentase PKL yang menempati lokasi yang diizinkan di 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian kemananan lingkungan yang berguna untuk penertiban 

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Operasi penegakan Perda yang berguna untuk penertiban Pedagang 

Kaki Lima sesuai dengan Perda yang berlaku. 

 

3. Jumlah lokasi PKL yang diizinkan 

a. Jumlah lokasi PKL yang diizinkan yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

8 lokasi dan terealisasi sebanyak 8 lokasi pencapaian kinerja 100%.  

b. Jumlah lokasi PKL yang diizinkan pada tahun 2014 capaian kinerja 100 %  

jika dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 100% dan tahun 2012 capaian 

kinerja 100  hal ini menunjukkan keberhasilan/peningkatan (tetap). 
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Gambar Jumlah Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Diizinkan 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah lokasi PKL yang diizinkan pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra target 

2012  adalah  8 lokasi, 2013 vadalah 8 lokasi  dan  di  tahun  2014  target   8 

lokasi, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 

indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%.   

d. Untuk indikator kinerja jumlah lokasi PKL yang diizinkan tahun 2012 s.d 

2013 mengalami keberhasilan/peningkatan (tetap). Adapun hal-hal yang 

mendukung keberhasilan/peningkatan (tetap)  tersebut adalah :  

- Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

- Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

- Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

- Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indiKator 

kinerja utama dalam penertiban dan penegakan Perda di wilayah Kota 

Tebing Tinggi. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator menurunnya jumlah lokasi PKL yang diizinkan di Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 . Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian kemananan lingkungan yang berguna untuk penertiban 

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Operasi penegakan Perda yang berguna untuk penertiban Pedagang 

Kaki Lima sesuai dengan Perda yang berlaku. 

 

Sasaran 33: 

Meningkatnya ketersediaan  pangan 

Indikator: 

1. Terjaganya pasokan pangan 

a. Terjaganya pasokan pangan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% dan 

terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Terjaganya pasokan pangan pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, 

ini mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Terjaganya pasokan pangan pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 

100%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 

sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Terjaganya Pasokan Pangan”  tidak ada di dalam target Nasional.  

e. Terjaganya pasokan pangan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk menjaga pasokan pangan karena 

ketersediaan pasokan pangan dalam hal ini beras tetap terjaga dan 

cenderung stabil, Kota Tebing Tinggi mendapat pasokan pangan dari 

daerah hinterland melalui gudang Bulog, kilang padi, grosir dan 

pedagang eceran sembako yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk menjaga pasokan pangan karena 

ketersediaan pasokan pangan dalam hal ini beras tetap terjaga dan 

cenderung stabil, Kota Tebing Tinggi mendapat pasokan pangan dari 

daerah hinterland melalui gudang Bulog, kilang padi, grosir dan 

pedagang eceran sembako yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 
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2. Penguatan 
Cadangan Pangan

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan terjaganya pasokan 

pangan. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terjaganya pasokan pangan di Kantor Ketahanan Pangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

2. Penguatan cadangan pangan 

a. Penguatan cadangan pangan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 80% dan 

terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Penguatan cadangan pangan pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 0%, ini 

mengalami penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Penguatan Cadangan Pangan 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja penguatan cadangan pangan pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 80% dan tahun 2014 sebesar 100%, 

sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 

0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja tahun 2014 sebesar 0%, Jika dibandingkan dengan target 

nasional berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan 
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Pangan. Indikator “Penguatan Cadangan Pangan”  sebesar 60%. Hal ini 

menunjukan penurunan/kegagalan Kinerja oleh Kantor Ketahanan Pangan 

Kota Tebing Tinggi.  

e. Terjaganya pasokan pangan sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dengan capaian 

kinerja tetap. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk penguatan cadangan pangan 

karena dalam hal ini cadangan beras tidak menjadi permasalahan 

/cenderunpun stabil, karena sudah ada di Bulog dan pihak swasta 

(kilang padi, grosir dan kedai sembako). 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.   

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk penguatan cadangan pangan 

karena dalam hal ini cadangan beras tidak menjadi permasalahan 

/cenderunpun stabil, karena sudah ada di Bulog dan pihak swasta 

(kilang padi, grosir dan kedai sembako). 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.   

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan terjaganya pasokan pangan. 

 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terjaganya pasokan pangan di Kantor Ketahanan Pangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 
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3. Ketersediaan Pangan 
Utama

3. Ketersediaan pangan utama 

a. Ketersediaan pangan utama ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% dan 

terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Ketersediaan pangan utama pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 0%, ini 

mengalami penurunan/kegagalan. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja ketersediaan pangan utama pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 100%, 

sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 

0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja tahun 2014 sebesar 0%, Jika dibandingkan dengan target 

nasional berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan 

Pangan. Indikator “Ketersediaan Pangan Utama”  sebesar 90%. Hal ini 

menunjukan penurunan/kegagalan Kinerja oleh Kantor Ketahanan Pangan 

Kota Tebing Tinggi.  

e. Ketersediaan pangan utama sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dengan capaian 

kinerja tetap. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Ketersediaan Pangan Utama 

karena kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh dinas pertanian. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut   
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Ketersediaan Pangan Utama 

karena kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh dinas pertanian. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.    

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator ketersediaan pangan utama di Kantor Ketahanan Pangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

Sasaran 34: 

Meningkatnya sistem distribusi pangan 

Indikator: 

1. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok 

a. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 90% dan terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok pada tahun 2014 capaian kinerja 

0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 0%, ini mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja terjaganya stabilitas harga pangan pokok pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada 2012 sebesar 85%, tahun 2013 sebesar 90% dan tahun 2014 

sebesar 90%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 

2013 sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Pokok”  tidak ada di dalam 

target Nasional.  

e. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan 

dengan capaian kinerja tetap. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk menjaga stabilitas harga pangan 

pokok kerena stabilitas harga pangan pokok di Kota Tebing Tinggi selalu 

stabil tanpa ada upaya-upaya intervensi dari Kantor Ketahanan Pangan, 

harga bahan pangan pokok sepenuhnya di pengaruhi oleh pelaku pasar 

(pedagang) dan jika terjadi gejolak harga pasar, kegiatan untuk 

mengatasi gejolak tersebut telah dilaksanakan oleh Bagian 

Perekonomian, dan Dinas Kouperindakop Kota Tebing Tinggi seperti 

kegiatan pasar murah disaat menjelang HBKN.. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 
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4. Ketersediaan informasi 
stok pangan

 Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk menjaga stabilitas harga pangan 

pokok kerena kegiatan telah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, 

dan Dinas Kouperindakop Kota Tebing Tinggi seperti kegiatan operasi 

pasar murah disaat menjelang HBKN. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat 

meningkatkan dari penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan terjaganya stabilitas harga pangan pokok. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terjaganya stabilitas harga pangan pokok di Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

2. Ketersediaan informasi stok pangan 

a. Ketersediaan informasi stok pangan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

90% dan terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Ketersediaan informasi stok pangan pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

0%, ini mengalami penurunan/kegagalan. 

        

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja ketersediaan informasi stok pangan pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 
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2012 sebesar 75%, tahun 2013 sebesar 85% dan tahun 2014 sebesar 90%, 

sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 

0% dan tahun 2014 sebesar 0% 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Ketersediaan Informasi Stok Pangan”  tidak ada di dalam target 

Nasional.  

e. Ketersediaan informasi stok pangan sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan 

dengan capaian kinerja tetap. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Ketersediaan Informasi Stok 

Pangan, kerena stok pangan di Kota Tebing Tinggi selalu stabil tanpa 

ada upaya-upaya intervensi dari Kantor Ketahanan Pangan, stok pangan 

sepenuhnya di pengaruhi oleh pelaku pasar (pedagang)  

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.   

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Ketersediaan Informasi Stok 

Pangan. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan ketersediaan informasi 

stok pangan. 
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5. Ketersediaan informasi 
harga pangan pokok

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator ketersediaan informasi stok pangan di Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

 

3. Ketersediaan informasi harga pangan pokok 

a. Ketersediaan informasi harga pangan pokok ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 77,45% dengan pencapaian kinerja 

77,45%. 

b. Ketersediaan informasi stok pangan pada tahun 2014 capaian kinerja 77,45% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 0%, ini mengalami penurunan/kegagalan. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja ketersediaan informasi harga pangan pokok pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 

sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 

2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 77,45% 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Ketersediaan Informasi Harga Pangan”  tidak ada di dalam target 

Nasional.  
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e. Ketersediaan informasi stok pangan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya 

adalah: 

 Dilaksanakannya kegiatan untuk Ketersediaan Informasi Harga Pangan 

seperti kegiatan “Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan Pokok 

Strategis” yaitu survey harga pasar atas bahan pangan pokok strategis di 

2 lokasi yaitu pasar Inpres dan pasar Gambir setiap hari senin setiap 

minggunya. 

 Didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.   

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain:  

 Menganggarkan Dana untuk kegiatan –kegiatan tersebut diatas 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan untuk Ketersediaan Informasi 

Harga Pangan. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain:  

 Menganggarkan Dana untuk kegiatan –kegiatan tersebut diatas 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan ketersediaan informasi 

harga pangan pokok. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator ketersediaan informasi harga pangan pokok di Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah:  

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan Pokok Strategis 
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Sasaran 35: 

Meningkatnya akses pangan keluarga miskin 

Indikator: 

1. Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin 

a. Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 100% (7.435 KK) dan terealisasi sebanyak 100% (7.435 KK) dengan 

pencapaian kinerja 100%. 

b. Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin pada tahun 2014 capaian kinerja 

100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 29%, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 40,69%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan 

tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

penurunan/kegagalan. Namun untuk persentase realisasi anggaran di 

Tahun 2012 sebesar 40,69%, Tahun 2013 sebesar 29,43%, dan Tahun 2014 

sebesar 15,89%. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin  pada Bagian 

Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012  

pada Semester I sebanyak 4.470 KK, Semester II sebanyak 7.903 KK, Tahun 

2013 sebanyak 7.435 KK, dan Tahun 2014 sebanyak 7.435 KK dan 

pelaksanaan pendistribusian 100% sesuai dengan jumlah RTS-PM yang 

sudah ditetapkan oleh TNP2K. 

d. Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Penetapan RTS PM Raskin Desa/Kelurahan Tahun 2012 s.d 2013 

merupakan besaran RTS PM yang berdasarkan basis data terpadu untuk 

perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS 

yang dikelola oleh TNP2K. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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 Tim koordinasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 dan 2013 yaitu Tim koordinasi 

kecamatan dan Tim pelaksana distribusi raskin kelurahan bekerja 

dengan baik; 

 Secara berkala dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan raskin dengan 

menghadirkan seluruh Tim koordinasi raskin kota, Camat, dan Lurah 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian raskin, dan 

pembayaran uang raskin dari masing-masing kelurahan; 

 Memberikan teguran kepada Kelurahan yang terlambat menyetorkan 

uang raskin maupun kelengkapan administrasi pendukung lainnya. Hal 

yang menyebabkan turunnya realisasi dan capaian kinerja di Tahun 2013 

dibandingkan tahun 2012; 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Hanya saja pada realisasi anggaran terjadinya terjadinya pengembalian 

uang pembelian dan upah pengemasan karung beras ukuran 15 Kg yang 

telah dianggarkan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan 

Pembangunan, namun penganggaran harus tetap dilakukan untuk 

mengantisipasi apabila pihak BULOG hanya menyediakan karung beras 

ukuran 50 kg dalam penyaluran raskin. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Tim koordinasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin 

Kota Tebing Tinggi yaitu Koordinasi kecamatan dan Tim Pelaksana 

distribusi raskin kelurahan harus bekerja dengan lebih baik lagi. 

 Secara berkala dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan raskin dengan 

menghadirkan seluruh Tim Koordinasi raskin kota, Camat dan Lurah 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian raskin, dan 

pembayaran uang raskin dari masing-masing kelurahan. 

 Memberikan teguran kepada Kelurahan yang terlambat menyetorkan 

uang raskin maupuun kelengkapan administrasi pendukung lainnya. 
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1. Pemberantasan 
Kemiskinan

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota 

Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin di Bagian 

Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah  

Kegiatan Pembinaan dan Operasional OPK Raskin 

 

2. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan 

a. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 9,3% dan terealisasi sebanyak 5,28% dengan pencapaian kinerja 

56,78%.  

b. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2014 capaian kinerja 

56,78% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 

tidak ada capaian kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan pada Kantor 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

337 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi berbeda yaitu target  pada tahun 2012 

sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 100%, 

sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 

100% dan tahun 2014 sebesar 56,78%. 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Pemberantasan Kemiskinan”  tidak ada di dalam target Nasional. 

e. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Maksimalnya pelaksanaan kegiatan untuk memberantas kemiskinan 

seperti Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) yang dilaksanakan 

di kelurahan Pinang mancung, Mekar Sentosa, Padang Merbau dan 

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) yang 

dilaksanakan di 10 kelurahan seKota Tebing Tinggi. Kantor Ketahanan 

Pangan selalu melakukan pembinaan kepada semua kelompok-

kelompok afinitas untuk menuju kemandirian pangan. 

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok afinitas untuk 

mengatasi permasalahan maupun hambatan yang ada.  

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan untuk Pemberantasan 

kemiskinan. 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut. 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan Pemberantasan kemiskinan dan 

kelaparan. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan di Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Kegiatan: 

Pembinaan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) 

 

Sasaran 36: 

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan 

Indikator: 

1. Mengikuti Pameran Promosi 

a. Mengikuti Pameran Promosi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 kali 

dan terealisasi sebanyak 3 kali dengan pencapaian kinerja 150%. 

b. Mengikuti Pameran Promosi pada tahun 2014 capaian kinerja 150% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 150%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

50%, ini mengalami kestabilan, dan bila dilihat tahun 2013 dengan tahun 

2012 mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Mengikuti Pameran Promosi pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 kali, Tahun 2013 sebanyak 2 

kali, dan Tahun 2014 sebanyak 2 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 150%, dan Tahun 2014 sebesar 150%. 

d. Mengikuti Pameran Promosi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan 

karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. 

Adapun hal-hal menyebabkannya adalah: 

 Komitmen Pemko Kota Tebing Tinggi dan partisipasi aktif masyarakat 

dalam mengembangkan UMKM Kota Tebing Tiinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap berkomitmen dalam 

mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan 

menyelenggarakan dan mengikuti pameran/ promosi produk UMKM 

Kota Tebing Tinggi 

 Menambah anggaran untuk mengikuti promosi produk UMKM baik 

skala regional maupun nasional 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adanya perhatian dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 

meningkatkan pemberdayaan UMKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

....................................................................................................................... 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam berpartisipasi 

Mengikuti Pameran Promosi. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Mengikuti Pameran Promosi di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 

Dengan Kegiatan: 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam rangka HUT Koperasi  

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM Tingkat Kota 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada PRSU 

 

2. Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar keamanan pangan 

a. Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar keamanan pangan 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 0% 

dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar keamanan pangan pada 

tahun 2014  capaian kinerja 0 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 0%, ini mengalami kestabilan dengan angka 

pencapaian kinerja yang tetap, akan tetapi ini menunjukkan 

penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar 

keamanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 60%, Tahun 

2013 sebesar 70%, dan tahun 2014 sebesar 70%, sedangkan capaian kinerja 

pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 

0%. 
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d. Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar keamanan pangan sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Pangan Segar Dan Pangan 

Olahan Memenuhi Standar Keamanan Pangan 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak ada mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Pangan Segar Dan Pangan 

Olahan Memenuhi Standar Keamanan Pangan 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memenuhi Pangan segar dan pangan olahan memenuhi 

standar keamanan pangan. 

 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar 

keamanan pangan di Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak 

ada. 
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4. Pangan segar memenuhi 
batas minimum residu (BMR)

3. Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) 

a. Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 90% (80%) dan terealisasi sebanyak 0% dengan 

pencapaian kinerja 0%. 

b. Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) pada tahun 2014  

capaian kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 0%, ini mengalami kestabilan dengan angka pencapaian 

kinerja yang tetap, akan tetapi ini menunjukkan penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) 

pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 75%, Tahun 2013 sebesar 80%, 

dan tahun 2014 sebesar 90%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Pangan Segar Dan Pangan 

Olahan Memenuhi Standar Keamanan Pangan 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada 

Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak ada mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Pangan Segar Dan Pangan 

Olahan Memenuhi Standar Keamanan Pangan 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memenuhi Pangan segar memenuhi Batas Minimum 

Residu (BMR). 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR) di 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

 

Sasaran 37: 

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan 

Indikator: 

1. Skor pola pangan harapan (PPH) 

a. Skor pola pangan harapan (PPH) ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 90% 

dan terealisasi sebanyak 83,01% dengan pencapaian kinerja 92,23%. 

b. Skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2014 capaian kinerja 92,23% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 tidak ada 

capaian kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika 

dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Skor pola pangan harapan (PPH) pada Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun 2012 sebesar sebesar 75%, tahun 2013 sebesar 80% dan tahun 2014 

sebesar 90%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 0%, tahun 

2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 92,23%. 

d. Skor pola pangan harapan (PPH) sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Telah dilaksanakannya kegiatan untuk Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH). Kantor Ketahanan Pangan melakukan survey pola pangan 

harapan di 10 kelurahan sebagai uji petik atas analisa PPH Kota Tebing 

Tinggi. 

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Melaksanakan survey pola makan masyarakat dan menganalisa skor 

pola pangan harapan (PPH). 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami tetap/berhasil peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 
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8. Konsumsi beras perkapita 
per tahun

 Telah dilaksanakannya kegiatan untuk Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH). 

 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Melaksanakan survey pola makan masyarakat dan menganalisa skor 

pola pangan harapan (PPH). 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memenuhi Skor pola pangan harapan (PPH). 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Skor pola pangan harapan (PPH) di Ketahanan Pangan Kota 

Tebing Tinggi adalah:  

Program ............................................................. 

Kegiatan Identifikasi Pola Pangan Masyarakat 

 

2. Konsumsi beras per kapita per tahun 

a. Konsumsi beras per kapita per tahun ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

100,3 kg (%) dan terealisasi sebanyak 0% dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Konsumsi beras per kapita per tahun pada tahun 2014 capaian kinerja 0% 

dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja dan pada tahun 2012 tidak 

ada capaian kinerja, ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan dengan angka pencapaian kinerja yang tetap setiap 

tahunnya. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Konsumsi beras per kapita per tahun pada Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebesar 103,4%, tahun 2013 sebesar  101,8% dan 

tahun 2014 sebesar 100,3%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Konsumsi Beras Perkapita Per Tahun”  tidak ada di dalam target 

Nasional.  

e. Konsumsi beras per kapita per tahun sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Konsumsi Beras Perkapita Per 

Tahun 

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Tidak ada. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Konsumsi Beras Perkapita Per 

Tahun  

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memenuhi Konsumsi beras per kapita per tahun. 
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9. Potensi lahan perkarangan 
dimanfaatkan untuk 
tanaman

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Konsumsi beras per kapita per tahun di Ketahanan Pangan 

Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

3. Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan 

a. Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan ditargetkan 

pada tahun 2014 sebesar 50% dan terealisasi sebanyak 0% dengan 

pencapaian kinerja 0%. 

b. Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan pada tahun 

2014 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%  dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 0%, ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan karena angka 

pencapaian kinerja tetap dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman 

pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 30%, tahun 2013 sebesar  

40% dan tahun 2014 sebesar 50%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 

2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Capaian Kinerja Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan target nasional 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

Indikator “Potensi Lahan Perkarangan Dimanfaatkan Untuk Tanaman”  

tidak ada di dalam target Nasional.  
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e. Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan sejak tahun 

2012 s.d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan untuk Potensi Lahan Perkarangan 

Dimanfaatkan Untuk Tanaman  

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: Tidak ada. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak dilaksanakannya kegiatan Potensi Lahan Perkarangan 

Dimanfaatkan Untuk Tanaman  

 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut.  

.Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: Tidak ada. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan 

untuk tanaman pangan. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman 

pangan di Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada. 

 

Sasaran 38: 

Meningkatnya pengembangan pertanian perkotaan 

Indikator: 

1. Produktifitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : 

Padi sawah. 
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a. Produktifitas Padi sawah per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 62 

Kw/Ha (4.848 ton) dan terealisasi sebanyak 4.819 ton dengan pencapaian 

kinerja 99,14%. 

b. Produktifitas Padi sawah per hektar pada tahun 2014 capaian kinerja 99,14% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 91,48%  dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 85,35%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun ke 

tahun. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produktifitas Padi sawah per hektar pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai.  Dimana pada Renstra target 2012 (6132 

ton), 2013 (4257,8 ton) dan di tahun 2014 target 4848 ton, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 85 %, tahun 2013 indikator kinerja 91,48 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 99,14% 

d. Produktifitas Padi sawah per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya luas panen 

 Meningkatnya minat masyarakat untuk menanam padi 

 Adanya perbaikan irigasi dan pembangunan jalan usaha tani 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Produksi Padi Sawah
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 Pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani 

 Penggunaan bibit/benih unggul 

 Pemupukan yang berimbang.  

.Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus berupaya 

membantu petani dalam penyediaan bibit/benih unggul 

 Perbaikan/rehab jaringan irigasi yang rusak 

 Pembangunan jalan usaha tani untuk memperlancar pengangkutan 

hasil-hasli produksi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Padi sawah per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Padi sawah per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan 

pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan 

sarana dan prasarana lahan pertanian, penertiban atas perubahan fungsi 

lahan pertanian dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. 

 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 

meelalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 

 

Jagung. 

a. Produktifitas Jagung per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 48 

Kw/Ha (165 ton) dan terealisasi sebanyak 156,67 ton dengan pencapaian 

kinerja 95%. 

b. Produktifitas Jagung per hektar pada tahun 2014 capaian kinerja 95% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 97,11%  dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 98,42%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produktifitas Jagung per hektar pada Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai.  Dimana pada Renstra target tahun 2012 (190 

ton), 2013 (180 ton) dan di tahun 2014 target (165 ton) dengan capai kinerja di 

tahun 2012 sebesar 98,42%, tahun 2013 indikator kinerja 97,11 % dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 95%. 

d. Produktifitas Jagung per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Menurunnya luas panen 

 Menurunnya minat masyarakat untuk menanam komoditas tersebut 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani 

 Penggunaan bibit/benih unggul 

 Pemupukan yang berimbang 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%
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99,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Produksi Jagung
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 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus berupaya 

membantu petani dalam penyediaan bibit/benih unggul 

 Penyuluhan kepada petani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Jagung per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Jagung per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan melalui 

kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 

 

Kedele.  

a. Produksi Kedele mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah nihil 

atau tidak ada produksi karena selama 3 tahun berturut-turut petani di Kota 

Tebing Tinggi tidak ada melakukan penanaman kedelai Produktifitas 

Kedele.  

b. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produktifitas Kedele per hektar pada Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi tidak sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (0%), 

2013 (100 %) dan di tahun 2014 target (13,55 ton) dengan capai kinerja di 

tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 indikator kinerja 0 % dan di Tahun 2014 

indikator kinerja mencapai 0%   

c. Produktifitas Kedele per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tidak tercapainya tersebut adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

....................................................................................................................... 

d. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Kedele per hektar. 

e. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Kedele per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: Tidak ada 

 

Kacang tanah. 

a. Produktifitas Kacang tanah per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

12,5 Kw/Ha (10 ton) dan terealisasi sebanyak 3,6 ton dengan pencapaian 

kinerja 36%. 

b. Produktifitas Kacang tanah per hektar pada tahun 2014 capaian kinerja 36% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 38,21% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 97,95%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produktifitas Kacang tanah per hektar pada Dinas 

0,00%
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150,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Produksi Kacang Tanah
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Pertanian Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target 

tahun 2012 (11,1 ton), 2013 (9,5 ton) dan di tahun 2014 target (12,5 ton) 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 97,95%, tahun 2013 capaian 

kinerja 38,21 % dan di Tahun 2014 sebesar 36% 

d. Produktifitas Kacang tanah per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Menurunnya luas panen 

 Menurunnya minat masyarakat untuk menanam komoditas tersebut 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Penyuluhan kepada Petani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Kacang tanah per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Kacang tanah per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator peningkatan produksi Kacang Tanah pada Dinas Pertanian  

Kota Tebing Tinggi  adalah :  

 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 

melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 
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Kacang Hijau. 

a. Produktifitas Kacang hijau per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

13 Kw/Ha (13 ton) dan terealisasi sebanyak 3,6 ton dengan pencapaian 

kinerja 8,8%. 

b. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak ada penanaman kacang hijau 

sehingga produksi nihil. Dan Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

mengalami peningkatan/keberhasilan yakni dari tidak ada produksi 

menjadi ada pada tahun 2014 walaupn produktifitas masih rendah. 

 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja produksi Kacang Hijau pada Dinas Pertanian tidak sesuai. 

Dimana pada Renstra target tahun 2012 (11,5 ton), 2013 (12,5 ton) dan di 

tahun 2014 target (13 ton) dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 0%, 

tahun 2013 capaian kinerja 0 % dan di Tahun 2014 sebesar 1,15%. 

d. Untuk produksi Kacang Hijau tahun 2012 s.d 2013 tidak ada penanaman 

sehingga tidak ada produksi yang dihasilkan.  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

....................................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Penyuluhan kepada petani 

 Pemberian pupuk dan obat-obatan 
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Tabel Pencapaian Produksi Kacang Hijau
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e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Kacang hijau per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Kacang hijau per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan melalui 

kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 

 

Ubi kayu 

a. Produktifitas Ubi Kayu per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 385 

Kw/Ha (12.000 ton) dan terealisasi sebanyak 12.953 ton dengan pencapaian 

kinerja 107%. 

b. Produktifitas Ubi Kayu per hektar pada tahun 2014 capaian kinerja 107% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 110,57% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 98,66%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja produksi Ubi Kayu pada Dinas Pertanian telah sesuai. 

Dimana pada Renstra target tahun 2012 (11.361 ton), 2013 (11.200 ton) dan di 

tahun 2014 target (12.000 ton) dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 

98,66%, tahun 2013 indikator kinerja 105 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 107% 
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Tabel Pencapaian Produksi Ubi Kayu
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d. Produktifitas Ubi Kayu per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya minat masyarakat untuk menanam komoditas tersebut  

 Harga komoditas tersebut cukup tinggi sehingga member nilai ekonomis 

yang cukup tinggi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus berupaya 

membantu petani dalam penyediaan bibit/benih unggul ubi kayu 

 Penyuluhan kepada petani 

 Pemberian bantuan pupuk dan pestisida bagi petani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Ubi Kayu per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Ubi Kayu per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan melalui 

kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 
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Ubi jalar. 

a. Produktifitas Ubi jalar per hektar ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 116 

Kw/Ha (65 ton) dan terealisasi sebanyak 23 ton dengan pencapaian kinerja 

35%. 

b. Produktifitas Ubi jalar per hektar pada tahun 2014 capaian kinerja 35% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 49,54% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

98,59%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja produksi Ubi jalar pada Dinas Pertanian telah sesuai. 

Dimana pada Renstra target tahun 2012 (71 ton), 2013 (70 ton) dan di tahun 

2014 target (65 ton) dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 98,59%, tahun 

2013 indikator kinerja 49% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

35% 

d. Produktifitas Ubi jalar per hektar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Menurunnya minat masyarakat untuk menanam komoditas tersebut  

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 
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 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus berupaya 

membantu petani dalam penyediaan bibit/benih unggul ubi kayu 

 Penyuluhan kepada petani 

 Pemberian bantuan pupuk dan pestisida bagi petani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produktifitas Ubi jalar per hektar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produktifitas Ubi jalar per hektar di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan melalui 

kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani 

 

 

2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 

a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 1,92% dan terealisasi sebanyak 1,41% dengan pencapaian kinerja 

73%. 

b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2014 capaian kinerja 

73% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 74,86% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 77,36%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke 

tahun. 
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB pada Dinas 

Pertanian tidak sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (1,90%), 2013 

(1,91%) dan di tahun 2014 target (1,92%) dengan capai kinerja di tahun 2012 

sebesar 75%, tahun 2013 indikator kinerja 74 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 73% 

d. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Menurunnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan 

 Belum Optimalnya Kinerja produksi sektor pertanian  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus berupaya 

membantu petani dalam penyediaan bibit/benih unggul 

 Menyusun Perda tentang alih fungsi lahan 
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Tabel Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian 
Terhadap PDRB
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 Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan kepada petani untuk mendorong 

produktifitas pertanian 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Ketahahan pangan melalui kegiatan pemanfaatan 

pekarangan untuk pengembangan pangan 

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian 

Program Peningkatan produksi pertanian 

Program rehabilitasi hutan dan lahan 

 

3. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan 

a. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 55 kelompok dan terealisasi sebanyak 55 kelompok dengan 

pencapaian kinerja 100%.  

b. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan pada tahun 2014  capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dengan angka 

tetap. 
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Tabel Pencapaian Jumlah kelompok tani yang 

mendapat pembinaan
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c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan pada 

Dinas Pertanian telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (55 

kelompok), 2013 (55 kelompok) dan di tahun 2014 target (55 kelompok) 

dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 indikator 

kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100% 

d. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah:  

 Adanya komitmen dari Dinas Pertanian untuk melakukan   pembinaan 

secara kontinyu kepada petani melalui peran penyuluh 

 Antusiasnya  Poktan dalam mengikuti kegiatan pembinaan/penyuluhan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

...................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani 

 Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada petani melalui pendampingan  

 Melakukan kegiatan Posko untuk mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi petani secara berkala 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah kelompok tani yang mendapat 

pembinaan. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan di Dinas 

Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

 

4. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan 

a. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 20 kelompok dan terealisasi sebanyak 

39 kelompok  dengan pencapaian kinerja 195%.  

b. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan pada tahun 

2014  capaian kinerja 195% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 133,33% dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat 

pembinaan pada Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

pada Renstra target tahun 2012 (10 kelompok), 2013 (15 kelompok) dan di 

tahun 2014 target (20 kelompok) dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 

100%, tahun 2013 indikator kinerja 133 % dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 195% 

d. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 
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Tabel Pencapaian Jumlah kelompok Pembudidaya 

ikan yang mendapat pembinaan
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 Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan berupa 

bantuan pembangunan kolam ikan dan peralatan perikanan kepada 

kelompok pembudidaya ikan 

 Bantuan keramba ikan 

 Bantuan bibit/benih ikan 

 Bantuan dana hibah sebagai bantuan modal bagi petani 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

....................................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada pembudidaya ikan terutama bagi kelompok – 

kelompok yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik pemeliharaan ikan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang 

mendapat pembinaan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat 

pembinaan di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

 

5. Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan 
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a. Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 10 kelompok dan terealisasi sebanyak 10 kelompok dengan 

pencapaian kinerja 100%. 

b. Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan pada tahun 2014  

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 128,57% dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 142,86%, ini mengalami penurunan/kegagalan 

dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Restra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan pada 

Dinas Pertanian telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (5 

kelompok), 2013 (7 kelompok) dan di tahun 2014 target (10 kelompok) 

dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 142%, tahun 2013 indikator 

kinerja 128 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 100%  

d. Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Semakin meningkatnya target terhadap pembinaan kelompok tani 

 Jumlah tenaga penyuluh peternakan yang masih terbatas 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

....................................................................................................................... 
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Tabel Pencapaian Jumlah kelompok Ternak yang 

mendapat Pembinaan
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada kelompok ternak terutama bagi kelompok – 

kelompok yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik pemeliharaan ternak 

 Pemberian bantuan ternak kepada kelompok ternak 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah kelompok ternak yang mendapat 

pembinaan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan di Dinas 

Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Peningkatan Produksi Peternakan 

 

6. Produksi ikan air tawar 

a. Produksi ikan air tawar ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 425 ton dan 

terealisasi sebanyak 596 ton dengan pencapaian kinerja 140%.  

b. Produksi ikan air tawar pada tahun 2014  capaian kinerja 140% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 108,35% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

91,25%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produksi ikan air tawar pada Dinas Pertanian Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (389 ton), 2013 

(400 ton) dan di tahun 2014 target (425 ton) dengan capai kinerja di tahun 

2012 sebesar 91,25%, tahun 2013 indikator kinerja 108,35%  dan di Tahun 

2014 indikator kinerja mencapai 140% 

d. Produksi ikan air tawar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan berupa 

bantuan pembangunan kolam ikan dan peralatan perikanan kepada 

kelompok pembudidaya ikan 

 Bantuan keramba ikan 

 Bantuan bibit/benih ikan 

 Bantuan dana hibah sebagai bantuan modal bagi petani 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

....................................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar  terutama 

bagi kelompok – kelompok yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik pemeliharaan ikan 

 Pemberian bantuan bibt/benih ikan kepada kelompok tani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produksi ikan air tawar. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produksi ikan air tawar di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pengembangan Produksi Perikanan 

Program Pengembangan Kawasan Budidaya air Laut, Air Payau dan Air 

Tawar 

 

7. Produksi benih ikan air tawar 

a. Produksi benih ikan air tawar ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak Rp. 

3.600.000,- (1.450.000 ekor) dan terealisasi sebanyak 1.370.610 ekor dengan 

pencapaian kinerja 89%.  

b. Produksi benih ikan air tawar pada tahun 2014 capaian kinerja 89% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 85,41% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

34,42%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Produksi benih ikan air tawar pada Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (1.400.000 

ekor), 2013 (1.425.000 ekor) dan di tahun 2014 target (1.450.000 ekor) dengan 

capai kinerja di tahun 2012 sebesar 81%, tahun 2013 indikator kinerja 85 % 

dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 89% 

d. Produksi benih ikan air tawar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Produksi Benih Ikan tawar
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 Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi benih ikan berupa 

bantuan pembangunan kolam ikan dan peralatan perikanan kepada 

kelompok pembudidaya ikan 

 Bantuan keramba ikan 

 Bantuan bibit/benih ikan 

 Bantuan dana hibah sebagai bantuan modal bagi petani 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

....................................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar  terutama 

bagi kelompok – kelompok yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik pemeliharaan ikan 

 Pemberian bantuan bibt/benih ikan kepada kelompok tani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Produksi benih ikan air tawar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Produksi benih ikan air tawar di Dinas Pertanian Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pengembangan Produksi Perikanan 

Program Pengembangan Kawasan Budidaya air Laut, Air Payau dan Air 

Tawar 
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8. Jumlah pembudidaya ikan professional 

a. Jumlah pembudidaya ikan profesional ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 130 orang dan terealisasi sebanyak 252 orang dengan pencapaian 

kinerja 193%.  

b. Jumlah pembudidaya ikan profesional pada tahun 2014 capaian kinerja 193% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 166,66% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 100%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja jumlah pembudidaya ikan profesional pada Dinas 

Pertanian Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target 

tahun 2012 (110 orang), 2013 (120 orang) dan di tahun 2014 target (130 orang) 

dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 indikator 

kinerja 166,66 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 193% 

d. Jumlah pembudidaya ikan profesional sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi benih ikan berupa 

bantuan pembangunan kolam ikan dan peralatan perikanan kepada 

kelompok pembudidaya ikan 

 Bantuan keramba ikan 

 Bantuan bibit/benih ikan 

 Bantuan dana hibah sebagai bantuan modal bagi petani 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

....................................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar  terutama 

bagi kelompok – kelompok yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik pemeliharaan ikan 

 Pemberian bantuan bibt/benih ikan kepada kelompok tani 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah pembudidaya ikan profesional. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pembudidaya ikan profesional di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pengembangan Produksi Perikanan 

Program Pengembangan Kawasan Budidaya air Laut, Air Payau dan Air 

Tawar 

 

9. Jumlah populasi sapi potong 

a. Jumlah populasi sapi potong ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 850 ekor 

dan terealisasi sebanyak 2.260 ekor dengan pencapaian kinerja 265%.  

b. Jumlah populasi sapi potong pada tahun 2014 capaian kinerja 265% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

311%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

 

 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

372 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah populasi sapi potong pada Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (680 

ekor), 2013 (750 ekor) dan di tahun 2014 target (850 ekor) dengan capai 

kinerja di tahun 2012 sebesar 311%, tahun 2013 indikator kinerja 100 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 265% 

d. Jumlah populasi sapi potong sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Meningkatnya kebutuhan akan daging sapi sementara jumlah bantuan 

yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani peternak sapi potong 

jumlahnya tetap. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Tersedianya sarana dan prasarana berupa Rumah Potong Hewan (RPH) 

yang berstandar internasional 

 Adanya bantuan dari pemerintah berupa pemberian induk/bibit sapi 

kepada kelompok tani untuk meningkatkan populasi sapi di Kota Tebing 

Tinggi 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 
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 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pembinaan kepada kelompok peternak  terutama bagi kelompok – 

kelompok peternak yang baru  

 Memberikan pelatihan berupa tehnik berternak 

 Memberikan bantuan bibit sapi/induk sapi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah populasi sapi potong. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah populasi sapi potong di Dinas Pertanian Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pengembangan Produksi Peternakan 

 

10. Penanganan hewan tervaksin rabies 

a. Penanganan hewan tervaksin rabies ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

400 ekor dan terealisasi sebanyak 553 ekor dengan pencapaian kinerja 

138,3%.  

b. Penanganan hewan tervaksin rabies pada tahun 2014 capaian kinerja 138,3% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 28,57% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 215%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika 

dilihat tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Penanganan hewan tervaksin rabies pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra target tahun 2012 (300 

ekor), 2013 (350 ekor) dan di tahun 2014 target (400 ekor) dengan capai 

kinerja di tahun 2012 sebesar 215%, tahun 2013 indikator kinerja 28,6 % dan 

di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 138% 

d. Penanganan hewan tervaksin rabies sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Penanganan Jumlah hewan yang terinveksi rabies pada tahun 2013 lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2012. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Jumlah hewan yang tervaksin rabies lebih banyak bila dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Pertanian kota Tebing Tinggi terus melakukan 

pemantauan terhadap hewan-hewan yang tervaksin rabies untuk 

dilakukan penanganan.  

 Penyediaan obat-obat  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Penanganan hewan tervaksin rabies. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Penanganan hewan tervaksin rabies di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah: 
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Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

 

11. Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu burung 

a. Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu burung 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1 kasus dan terealisasi sebanyak 31 

kasus dengan pencapaian kinerja 3100%.  

b. Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu burung pada 

tahun 2014 capaian kinerja 3100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 750% 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit 

flu burung pada Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

pada Renstra target tahun 2012 (5 kasus), 2013 (2 kasus) dan di tahun 2014 

target (1 kasus) dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 

indikator kinerja 750 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 3100% 

d. Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu burung sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Cepat tanggapnya para petugas di lapangan dalam menangani kasus flu 

burung 

 Pembinaan dan penyuluhan yang terus dilakukan oleh PPL kepada para 

peternak dalam penanganan dan pencegahan penyakit flu burung. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

..................................................................................................... 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pembinaan dan pelatihan secara terus menerus kepada petugas maupun 

para peternak dalam mengatasi/penanganan dan pencegahan penyakit 

flu burung. 

 Penyediaan vaksin/obat-obatan yang mencukupi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Penanganan kasus kematian unggas yang 

diduga terjangkit flu burung. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu 

burung di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

 

12. Pemberian Bantuan Bibit /Benih Unggul  Kepada Poktan 

a. Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada Poktan ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak 10 kelompok dan terealisasi sebanyak 41 kelompok 

(Bidang pertanian 10 kelompok, bidang peternakan 10 kelompok dan bidang 

perikanan 21 kelompok) dengan pencapaian kinerja 410%.  

b. Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada Poktan pada tahun 2014 

capaian kinerja 410% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada Poktan 

pada Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana pada Renstra 

target tahun 2012 (10 kelompok), 2013 (10 kelompok) dan di tahun 2014 

target (10 kelompok) dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 

2013 indikator kinerja 100 % dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 

410%. 

d. Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada Poktan sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami kestabilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adanya komitmen dari Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian 

untuk membantu para petani, peternak maupun pembudidaya ikan 

dalam penyediaan bibit/benih unggul sehingga produktifitas yang 

dihasilkan lebih tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

....................................................................................................................... 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Penyediaan  bibit/benih unggul merupakan program prioritas Pemda 

melalui Dinas Pertanian untuk melakukan pembinaan secara terus 

menerus kepada kelompok tani penerima dan diharapkan dapat menjadi 

pioneer dalam mengembangkan kegiatan pertanian, peternakan dan 

perikanan kepada masyarakat.  
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Diupayakan dalam penganggaran untuk di tetap diprogramkan 

pemberian bantuan bibit/benih kepada petani untuk mendorong 

peningkaatan produksi  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Pertanian 

Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada 

Poktan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pemberian bantuan bibit/benih unggul kepada Poktan di 

Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

     

Sasaran 39: 

Meningkatnya daya saing produk daerah 

Indikator: 

1. Jumlah produk unggulan 

a. Jumlah produk unggulan ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 14 produk 

dan terealisasi sebanyak 12 produk dengan pencapaian kinerja 85,71%. 

b. Jumlah produk unggulanpada tahun 2014 capaian kinerja 85,71% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 83,33%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

100%, ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang 

kecil. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah produk unggulan pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota TebingTinggi belum mencapai target. 

Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 10 produk, tahun 2013 

sebesar 12 produk dan tahun 2014 sebesar 14 produk, sedangkan capaian 

kinerja pada tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 83,33% dan tahun 

2014 sebesar 85,71%. 

d. Jumlah produk unggulan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan. 

Adapun hal-hal menyebabkannya adalah: 

 Keterbatasan anggaran untuk bantuan peralatan. 

 Keterbatasan personil Dinas Kouperindag yang cakap dalam 

memberikan pendampingan di lapangan 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja tersebut : 

 Menambah anggaran 

 Menambah personil yang memiliki kemampuan dalam pembinaan 

pelaku UKM 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan faktor 

penyebab tercapainya adalah: 

 Keterbatasan anggaran untuk bantuan peralatan. 

 Keterbatasan personil Dinas Kouperindag yang cakap dalam 

memberikan pendampingan di lapangan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam berpartisipasi 

Mengikuti Pameran Promosi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Mengikuti Pameran Promosi di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha bagi UMKM 

 KegiatanPengembangan Pusat Pelayanan UKM ( Klinik Bisnis ) 
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2. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG 

a. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 

kegiatan sehingga pencapaian kinerja 100%.  

b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG pada 

tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%. ini mengalami kestabilan karena 

angka pencapaian kinerja tetap dari tahun ke tahun. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

mengenai TTG pada BPMPK Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Restra 

target 2012 sebanyak 2 kegiatan, 2013 sebanyak 2 kegiatan dan di tahun 2014  

sebanyak 2  kegiatan, dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100 % 

tahun 2013 indikator kinerja 100% dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100% 

d. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 
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 Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan partisipasi aktif 

masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf 

hidup. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Pembentukan kepengurusan posyantek kecamatan sekaligus 

memberikan pembinaan terhadap para pengurus yang sdh terpilih  

 Pemberian bantuan computer dan printer kepada posyantek kecamatan 

 Melaksanakan lomba inovasi TTG untuk mendorong posyantek dan 

masyarakat umum terlibat didalam sosialisasi TTG di tengah-tengah 

masyarakat  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak adanya 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan partisipasi aktif 

masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf 

hidup. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Pembentukan kepengurusan posyantek kecamatan sekaligus 

memberikan pembinaan terhadap para pengurus yang sdh terpilih  

 Pemberian bantuan computer dan printer kepada posyantek kecamatan 

 Melaksanakan lomba inovasi TTG untuk mendorong posyantek dan 

masyarakat umum terlibat didalam sosialisasi TTG di tengah-tengah 

masyarakat  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

mengenai TTG. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

mengenai TTG di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Kegiatan Jambore TTG Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Gelar TTG 

Tingkat Nasional 

 

3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan 

a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 70% dan terealisasi sebesar 75% dengan pencapaian 

kinerja 107%. 

b. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan pada tahun 2014 

capaian kinerja 107% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 65%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan 

dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan 

pada BPMPK Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebesar 60%, Tahun 2013 sebesar 70%, dan Tahun 2014 

sebesar 70% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 65% Tahun 2013 

sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 107%.  
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d. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan partisipasi aktif 

masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf 

hidup. 

 Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menambah wawasan 

sekretaris kelurahan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Pembinaan, Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ditingkatkan  

 Pengusulan anggaran untuk penguatan kapasitas aparatur kelurahana 

dan kelembagaan masyarakat tetap diupayakan. 

 Penataan manajemen Kapasitas aparatur Pemerintahan Kelurahan 

ditingkatkan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi lurah dan aparatur kelurahan 

 Meningkatnya intensitas koordinasi antara pemerintah kota melalui 

BPMPK Kota Tebing Tinggi dengan Kelurahan dan Kecamatan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan anggaran pelatihan-pelatihan sesuai dengan 

perkembangan aturan, peraturan dan tuntutan layanan publik yang 

semakin meningkat sehingga perlu meningkatkan kapasitas aparatur 

kelurahan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan di 

BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kapasita Aparatur Pemerintah Desa 

Kegiatan:  

- Pelatihan bagi Perangkat Kelurahan 

- Pelatihan bagi LPM, KPM, PKK, KTI dan Kepala Lingkungan 

 

4. Masyarakat lebih mudah mendapat bantuan dana 

a. Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak 7 kelompok dan terealisasi sebanyak 7 kelompok 

dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana pada tahun 2014 

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 200%. ini mengalami kestabilan dengan angka 

capaian kinerja yang tetap dari tahun ke tahun. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana pada 

BPMPK Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun 2012 sebanyak 7 kelompok, 2013 sebanyak 0 kelompok dan di tahun 

2014 sebanyak 7 kelompok, dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 200% 

tahun 2013 sebesar 0% dan di Tahun 2014 sebesar 100%   
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d. Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Kurangnya koordinasi dengan perangkat kelurahan sehingga kegiatan 

tidak bisa dilaksanakan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Agar kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Tercapainya pelaksanaan dan kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Tercapainya pelaksanaan ini lebih ditingkatkan lagi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

membuat Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan dana di 

BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 

 

Sasaran 40: 

Inflasi yang rendah dibawah dua digit 

Indikator: 

1. Laju Inflasi 

a. Laju inflasi yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 6-8% dan terealisasi  

8,99 %sebanyak  pencapaian kinerja  sebesar 89% 
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b. Laju inflasi pada tahun 2014 capai kinerja 89%  jika dibandingkan  tahun 

2013 capaian kinerja 100% dan tahun 2012 capain kinerja 100% hal ini 

menunjukkan penurunan/kegagalan.  

Gambar. Laju Inflasi 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Laju Inflasi pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana Renstra target 2012 sebesar 6-8%, 2013 sebesar 6-8% dan di tahun 

2014 sebesar 6-8%, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 

2013 sebesar 100% dan di Tahun 2014 sebesar 89%.  

 

d. Untuk Laju Inflasi tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan maupun penuruna/kegagalan 

dengan angka capaian kinerja tetap. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah :  

 Seluruh sector pendukung nilai investasi meningkat  

 Turunnya nilai rupiah 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Tetap mempertahankan nilai pendukung investasi 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebab tidak tercapaiannya  adalah : 

 Adanya kenaikan harga BBM 

 Adanya suhu politik yang kurang kodusif 
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Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

 Menstabilkan harga pasar  

 Menjaga ketersediaan bahan pokok  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam menurunkan laju inflasi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Laju Inflasi di Bappeda Kota Tebing Tinggi  tidak ada 

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pertumbuhan ekonomi  yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 7,20% 

dan terealisasi sebanyak 6,91%  pencapaian kinerja sebesar  95% 

b. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 capaian kinerja 95% jika 

dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 97,4% dan tahun 2012 capain 

kinerja 104,4% hal ini menunjukkan penurunan/kegagalan.  

 

 

Gambar. Pertumbuhan Ekonomi 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada Bappeda Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 6,32%, 

Tahun 2013 sebesar  6,93%, dan Tahun 2014 sebesar 7,20%, dengan capaian 
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kinerja di Tahun 2012 sebesar 104,4 %, Tahun 2013 sebesar 97,4% dan di 

Tahun 2014 sebesar 95%.  

d. Untuk Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

penurunan/kegagalan tersebut adalah :  

 Masih kurangnya minat investor.  

 Potensi-potensi investasi masih kurang  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

penurunan/kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Meningkatkan potensi investasi Kota Tebing Tinggi agar investor 

tertarik.  

 Jaminan keamanan dalam berinvestasi 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan/kegagalan, 

faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapiannya  adalah : 

 Kurangnya minat investor.  

 Potensi-potensi investasi masih kurang  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

penurunan/kegagalan pada tahun 2014 antara lain : 

 Meningkatkan potensi investasi Kota Tebing Tinggi agar investor 

tertarik.  

 Jaminan keamanan dalam berinvestasi 

 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pertumbuhan Ekonomi di Bappeda Kota Tebing Tinggi  tidak 

ada. 
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Sasaran 41 

Meningkatnya pendapatan daerah rata-rata 10 persen per tahun 

Indikator: 

1. Investasi 

a. Investasi yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4,31% PDRB dan 

terealisasi sebanyak  18,23% pencapaiankinerja 422,97%.  

b. Investasi pada tahun 2014 capai kinerja 422,97%  jika dibandingkan  tahun 

2013 capaian kinerja 68,8% dan tahun 2012 capain kinerja 74,3% hal ini 

menunjukkan peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dibandingkan 

dengan tahun 2012 dan 2013 menunjukkan penurunan/kegagalan.  

 

 

Gambar Investasi 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Investasi pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 3,54%, Tahun 2013 sebesar 

4,3% dan Tahun 2014 sebesar 4,31%, dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 74,3%, Tahun 2013 sebesar 68,8% dan  Tahun 2014 sebesar 422,97%.  

d. Untuk Investasi tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

Adapun hal-hal yang mendukung penurunan/kegagalan tersebut adalah :  

 Masih kurangnya minat investor.  

 Potensi-potensi investasi masih kurang  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan  

penurunan/kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 
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 Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 

 Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi 

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan, faktor-faktor 

penyebab tercapainya  adalah : 

 Pertumbuhan ekonomi yang membaik 

 Jumlah investor yang meningkat 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

pencapaian  tersebut antara lain : 

 Memacu  dan  mengembangkan berbagai potensi daerah 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan investasi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Investasi di Bappeda Kota Tebing Tinggi  tidak ada. 

 

2. Kebutuhan Investasi 

a. Kebutuhan Investasi  yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 150 milyar 

dan terealisasi sebanyak  Rp.429.701.600  pencapaiankinerja 0,28%  

b. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 capaian kinerja 0,28% jika 

dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 116% dan tahun 2012 capaian 

kinerja 57,5% hal ini menunjukkan penurunan/kegagalan, akan tetapi pada 

tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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Gambar Kebutuhan Investasi 
 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kebutuhan Investasi pada Bappeda Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 100 

milyar, Tahun 2013 sebanyak 135 milyar dan Tahun 2014 sebanyak 150 

milyar, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 57,5%, tahun 2013 

indikator kinerja 116% dan di Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 0,28%.  

d. Untuk Laju Kebutuhan Investasi tahun 2012 s.d 2013 mengalami  

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah :  

 Dukungan   kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat laju 

investasi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

peningkatan/keberhasilan  pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Meningkatkan potensi daerah  

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan/kegagalan, faktor-

faktor penyebabnya/tidak tercapainya  adalah : 

 Potensi daerah yang belum menjadi sektor investasi bagi investor 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan/kegagalan  tersebut antara lain : 

 Meningkatkan potensi daerah dengan promosi keunggulan daerah 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan kebutuhan investasi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Kebutuhan Investasi di Bappeda Kota Tebing Tinggi  tidak 

ada. 
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Sasaran 42: 

Meningkatnya pendapatan perkapita 

Indikator: 

1. Pendapatan per kapita harga konstan 

a. Pendapatan Per kapita Harga Konstan yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak Rp. 9.327.023 dan terealisasi sebanyak Rp. 9.327.023 dengan 

pencapaian kinerja 100% 

b. Investasi pada tahun 2014 capai kinerja 100%  jika dibandingkan  tahun 2013 

capaian kinerja 99,77% dan tahun 2012 capain kinerja 97,74% hal ini 

menunjukkan peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun.  

 

 

Gambar Pendapatan per Kapita Harga Konstan 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pendapatan per kapita Harga Konstan pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebesar Rp.8.677.105, Tahun 2013 sebesar Rp.9.002.064 dan Tahun 2014 

sebesar Rp. 9.327.023,-, dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 97,74%, 

tahun 2013 indikator kinerja 99,77% dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100% 

d. Untuk Pendapatan per kapita Harga Konstan tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

kenaikan, tahun 2012 sebesar 8,98 sedangkan tahun 2013 sebesar 9,23.  

Adapun hal-hal yang mendukung kenaikan tersebut adalah :  

 Sektor jasa meningkat 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

peningkatan/keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Menjaga stabilitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami peningkatan, faktor-faktor 

penyebab/tercapainya peningkatan tersebut adalah : 

 Sektor jasa meningkat 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

keberhasilan tersebut antara lain : 

 Menjaga stabilitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkat Pendapatan per Kapita Harga Konstan. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pendapatan per kapita Harga Konstan di Bappeda Kota 

Tebing Tinggi  tidak ada. 

 

2. PDRB atas dasar harga berlaku 

a. PBRD atas Dasar Harga Berlaku yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

Rp.3.575.856.000 dan terealisasi sebanyak  Rp. 3.453.985.930  

pencapaiankinerja 103,53%  

b. PDRB atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2014 capai kinerja 103,53%  jika 

dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 95,43% dan tahun 2012 capain 

kinerja 89,82% hal ini menunjukkan peningkatan/keberhasilan.  
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Gambar PDRB atas Dasar Harga Berlaku 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja PBRD atas Dasar Harga Berlaku pada Bappeda Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 

Rp.2.904.567,-, Tahun 2013 sebesar Rp.3.105.853,-, dan Tahun 2014 sebesar 

Rp.3.575.856.000, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 89,82%, tahun 

2013 sebesar 95,43% dan Tahun 2014 sebesar 103,53%.  

d. Untuk PDRB atas Dasar Harga Berlaku tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah :  

 Seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing 

Tinggi mengalami peningkatan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

peningkatan/keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Mendorong investor untuk berinvestasi 

 Meningkatkan sektor sarana prasarana infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami peningkatan/keberhasilan 

peningkatan/keberhasilan, faktor-faktor penyebabnya tercapainya  adalah: 

 Meningkatkan seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi 

di Kota  Tebing Tinggi  

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

peningkatan/keberhasilan tersebut antara lain : 

 Mendorong investor untuk berinvestasi 

 Meningkatkan sektor sarana prasarana infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku. 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

395 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PBRD atas Dasar Harga Berlaku di Bappeda Kota Tebing 

Tinggi  tidak ada 

 

3. PDRB atas dasar harga konstan 2000 

a. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak Rp.1.504.521.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 1.419.000.800 

pencapaiankinerja 94,32%  

b. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000  pada tahun 2014 capai kinerja 94,32%  

jika dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 94,57% dan tahun 2012 

capaian kinerja 94,73% hal ini menunjukkan penurunan/kegagalan. 

 

 

Gambar PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000  pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebesar Rp.1.312.514,-, Tahun 2013 sebesar Rp.1.403.471,- dan Tahun 2014 

sebesar Rp.1.504.521.000 dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

94,73%, Tahun 2013 sebesar 94,57% dan Tahun 2014 sebesar 94,32%.  

d. Untuk PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000  tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

kenaikan. Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah :  

 Seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing 

Tinggi mengalami peningkatan 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

kenaikan/keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Mendorong investor untuk berinvestasi 

 Meningkatkan sektor sarana prasarana infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan 

Sedangkan untuk tahun 2014  mengalami kenaikan, faktor-faktor 

penyebab/tercapainya  keberhasilan tersebut adalah : 

 Meningkatkan  seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi 

di Kota  Tebing Tinggi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000. 

f. Program/kegiatan     yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000  di Bappeda Kota Tebing 

Tinggi  tidak ada 

 

4. Pendapatan per kapita   harga berlaku 

a. Pendapatan per Kapita Harga Berlaku  yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak Rp.22.025.242 dan terealisasi sebanyak Rp 2.964.042.020 

pencapaiankinerja 1.345,7% 

b. Pendapatan per Kapita Harga Berlaku pada tahun 2014 capaian kinerja 

1.345,7%  jika dibandingkan  tahun 2013 capaian kinerja 97,99% dan tahun 

2012 capain kinerja 94,09% hal ini menunjukkan peningkatan keberhasilan  
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Gambar Pendapatan per Kapita Harga Berlaku 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pendapatan per Kapita Harga Berlaku pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebesar Rp.18.912.790,-, Tahun 2013 sebesar Rp.20.469.016,- dan Tahun 2014 

sebesar Rp 22.025.242,-, dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 57,5%, 

Tahun 2013 sebesar 116% dan Tahun 2014 sebesar 1,345,7%  

d. Untuk Pendapatan per Kapita Harga Berlaku tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan 

tersebut adalah :  

 Seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing 

Tinggi mengalami peningkatan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

peningkatan/keberhasilan  pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Mendorong investor untuk berinvestasi 

 Meningkatkan sektor sarana prasarana infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami kenaikan, faktor-faktor 

penyebab/tercapainya  adalah : 

 Seluruh sektor sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing 

Tinggi mengalami peningkatan 
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Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan tersebut antara lain : 

 Meningkatkan seluruh sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi 

di Kota  Tebing Tinggi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam meningkatkan Pendapatan per Kapita Harga Berlaku. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pendapatan per Kapita Harga Berlaku di Bappeda Kota Tebing 

Tinggi  tidak ada. 

 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Kota Tebing Tinggi 

sebagai kota jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang strategis sebagai 

titik sentra segitiga emas dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dengan Kegiatan 

Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

jumlah dana sebesar Rp. 29.060.000,- realisasi dana Rp. 28.550.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 98,24% 

 

b. Kawasan pergudangan yang dibangun  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini karena 

belum adanya kegiatan tersebut. 

c. Kawasan industri yang dibangun 

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini karena 

belum adanya kegiatan tersebut. 
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d. Terminal peti kemas yang dibangun didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan pelaku usaha di 

sektor jasa dengan indikator kinerja : 

a. Jenis usaha di sektor jasa didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM dengan Kegiatan Temu usaha antara UMKM dengan pengusaha 

besar (BUMN, BUMD, dan Swasta) jumlah dana sebesar Rp. 34.064.500,- 

realisasi dana Rp. 0,- sehingga persentase realisasi dana 0%. 

 

b. Jumlah tenaga kerja di sektor jasa didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja jumlah dana 

sebesar Rp. 677.635.000,- realisasi dana Rp. 673.408.800,- sehingga 

persentase realisasi dana 99%. 

 

c. Jumlah PAD dari sektor jasa pada Kota Tebing Tinggi didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah  dengan Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

tentang pajak dan retribusi jumlah dana sebesar Rp. 10.300.000,- realisasi 

dana Rp. 10.100.000,- sehingga persentase realisasi dana 98%. 
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3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Menjalin kerjasama sharing 

transportasi antar daerah hinterland dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi 

dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah kerjasama yang terjalin di bidang transportasi didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan Kerjasama 

Penataan Angkutan Umum dan Barang dengan anggaran dana Rp 0 dan 

realisasi dana Rp 0 dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan 

persentase 0%. 

 

b. Jumlah penumpang yang terangkut per tahun didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan 

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 

dengan anggaran Rp 87.286.000,- dan realisasi dana Rp 84.586.000,- dan 

berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 96,91%. 

 

c. Kontribusi PDRB terhadap jasa transportasi didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan sosialisasi 

kebijakan di bidang perhubungan dengan anggaran Rp 14.381.000,- dan 

realisasi dana Rp 14.381.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan 

dengan persentase 100%. 

 

d. Jumlah terminal yang sesuai penataan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  
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Dengan kegiatan:  

 Pengadaan papan trayek dan papan tarif dengan anggaran Rp 

130.500.000,- dan realisasi dana Rp 130.391.000,- dan berarti realisasi 

pencapaian keuangan dengan persentase 99,92 % dan  

 Pemasangan con blok di halaman terminal dengan anggaran Rp 

49.910.000,- dan realisasi dana Rp 49.750.000,- dan berarti realisasi 

pencapaian keuangan dengan persentase 99,68% 

 

4. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Penegakan Peraturan Daerah 

dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah perda yang ditegakkan  

b. Persentase PKL yang telah menempati lokasi yang diizinkan  

c. Jumlah lokasi PKL yang diizinkan  

(point a s.d c) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian keamanan lingkungan jumlah dana sebesar Rp. 

858.000.000,-, realisasi dana Rp. 847.309.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 98,80% 

 Operasi penegakan Perda jumlah dana Rp. 190.800.000,- realisasi 

dana Rp. 189.347.500,- sehingga persentase realisasi dana 99,20%. 

 

5. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya ketersediaan 

pangan dengan indikator kinerja : 

a. Terjaganya pasokan pangan didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Koordinasi 

DKP, Tim Teknis dan Pokja DKP Kota Tebing Tinggi jumlah dana 
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sebesar Rp. 4.950.000,- realisasi dana Rp. 0,-. sehingga persentase 

realisasi dana 0% 

b. Penguatan cadangan pangan didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Cadangan 

pangan pemerintah daerah jumlah dana sebesar Rp. 32.080.000,- realisasi 

dana Rp. ............................ sehingga persentase realisasi dana ......... % 

c. Ketersediaan pangan utama  

 

6. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya sistem distribusi 

pangan dengan indikator kinerja : 

a. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

b. Ketersediaan informasi stok pangan  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

c. Ketersediaan informasi harga pangan pokok didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Penyediaan 

informasi harga bahan pangan pokok (PA) jumlah dana sebesar Rp. 

22.620.000,- realisasi dana Rp. 17.520.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 77,45% 

 

7. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya akses pangan 

keluarga miskin dengan indikator kinerja : 

a. Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini. 
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b. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

dengan Kegiatan: 

 Gerakan masyarakat mandiri pangan (GEMA PANGAN) jumlah 

dana sebesar Rp. 17.250.000,- realisasi dana Rp. 2.625.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 15,22% 

 Pembinaan desa mandiri pangan (DEMAPAN) jumlah dana sebesar 

Rp. 32.920.000,- realisasi dana Rp. 25.860.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 78,55%. 

 

8. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya mutu dan 

keamanan pangan dengan indikator kinerja : 

a. Mengikuti pameran promosi didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM  

dengan Kegiatan: 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam rangka HUT 

Koperasi 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat Kota 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada PRSU 

jumlah dana sebesar Rp. 563.481.500,- realisasi dana Rp. 558.067.557,- 

sehingga persentase realisasi dana 99,03% 

 

b. Pangan segar dan pangan olahan memenuhi standar keamanan pangan  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

c. Pangan segar memenuhi Batas Minimum Residu (BMR)  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 
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9. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya penganekaragaman 

konsumsi pangan dengan indikator kinerja : 

a. Skor pola pangan harapan (PPH) didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Identifikasi 

pola pangan masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 19.300.000,- realisasi 

dana Rp. 17.800.000,- sehingga persentase realisasi dana 92,23% 

 

b. Konsumsi beras per kapita per tahun  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

c. Potensi lahan pekarangan dimanfaatkan untuk tanaman pangan  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

 

10. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pengembangan 

pertanian perkotaan dengan indikator kinerja: 

a. Produktifitas padi/lahan pangan utama lokal lainnya per hektar: padi, 

jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 

dengan Kegiatan: 

 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi  

 Pengembangan sarana dan prasarana lahan pertanian 

 Penertiban atas perubahan fungsi lahan pertanian 

 Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi 

 Penyuluhan dan pendampingan bagi petani 

jumlah dana sebesar Rp. 481.250.000,- realisasi dana Rp. 459.762.800,- 

sehingga persentase realisasi dana 95,54% 
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b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 

dengan Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 

pangan jumlah dana sebesar Rp. 458.000.000,- realisasi dana Rp. 

454.731.300,- sehingga persentase realisasi dana 99,29% 

 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

dengan Kegiatan, jumlah dana sebesar Rp. 187.090.000,- realisasi 

dana Rp. 185.465.000,- sehingga persentase realisasi dana 99,13% 

 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 

Kegiatan,  jumlah dana sebesar Rp. 3.918.695.000,- realisasi dana Rp. 

3.870.127.000,- sehingga persentase realisasi dana 98,76% 

 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Kegiatan,  jumlah 

dana sebesar Rp. 182.804.400,- realisasi dana Rp. 180.017.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 98,48% 

 

c. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)  

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

dengan Kegiatan, jumlah dana sebesar Rp. 458.000.000,- realisasi dana 

Rp. 454.731.300,- sehingga persentase realisasi dana 99,29% 

 

d. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pembinaan  

e. Produksi ikan air tawar  

f. Produksi benih ikan air tawar 

g. Jumlah pembudidaya ikan profesional 

(point d s.d g) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pertanian Kota Tebing 

Tinggi adalah : 
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 Program Pengembangan Budidaya Perikanan. dengan Kegiatan,  

jumlah dana sebesar Rp. 413.712.000,- realisasi dana Rp. 406.821.500,- 

sehingga persentase realisasi dana 98,33% 

 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau 

dan Air Tawar dengan Kegiatan, jumlah dana sebesar Rp. 

990.000.000,- realisasi dana Rp. 987.688.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 99,77% 

 Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Produksi Perikanan Budidaya dengan Kegiatan, jumlah dana sebesar 

Rp. 1.449.590.000,- realisasi dana Rp. 1.437.756.500,- sehingga 

persentase realisasi dana 99,18% 

 

h. Jumlah kelompok ternak yang mendapat pembinaan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Kegiatan,  

jumlah dana sebesar Rp. 435.350.000,- realisasi dana Rp. 427.900.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 98,29% 

 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan jumlah 

dana sebesar Rp. 108.100.000,- realisasi dana Rp. 71.982.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 66,59% 

 

i. Jumlah populasi sapi potong didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pertanian Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Kegiatan, 

jumlah dana sebesar Rp. 435.350.000,- realisasi dana Rp. 427.900.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 98,29% 

 

j. Penanganan hewan tervaksin rabies  

k. Penanganan kasus kematian unggas yang diduga terjangkit flu burung 

(point j s.d k) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

407 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pertanian Kota Tebing 

Tinggi adalah : 

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan 

Kegiatan, jumlah dana sebesar Rp. 60.300.000,-  realisasi dana Rp. 

59.988.500,- sehingga persentase realisasi dana 99,48% 

 

l. Pemberian bantuan kepada Pokja (Poktan) didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 

dengan Kegiatan, jumlah dana sebesar Rp. 458.000.000,- realisasi dana 

Rp. 454.731.300,- sehingga persentase realisasi dana 99,29% 

 

11. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya daya saing produk 

daerah dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah produk unggulan didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan 

Kegiatan Pengembangan pusat pelayanan UKM (KLIBI) jumlah dana 

sebesar Rp. 499.940.000,- realisasi dana Rp. 206.394.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 41% 

 

b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG  

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan 

Kegiatan Jambore TTG Tk. Propinsi SU dan Gelar TTG Tk. Nasional 

jumlah dana sebesar Rp. 149.502.000, realisasi dana Rp. 128.124.600 

sehingga persentase realisasi dana 85.70% 

 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 

Desa dengan Kegiatan Pemberian Stimulan Posyantek jumlah dana 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

408 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

sebesar Rp. 34.000.000, realisasi dana Rp.33.577.500 sehingga 

persentase realisasi dana 98.75% 

 

c. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan  didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  

dengan Kegiatan: 

- Pelatihan Bagi Perangkat Kelurahan jumlah dana sebesar Rp.   

75.225.000, realisasi dana Rp.34.849.000 sehingga persentase realisasi 

dana 46,32.% 

- Pelatihan Bagi LPM.KPM.PKK.KTI. dan Kepala Lingkungan jumlah 

dana sebesar Rp. 63.875.000 realisasi dana Rp. 58.531.400 sehingga 

persentase realisasi dana 91.63% 

 

d. Masyarakat lebih mudah mendapat bantuan dana  didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa jumlah 

dana sebesar Rp. 19.700.000, realisasi dana Rp. 15.900.000, sehingga 

persentase realisasi dana 80.71% 

 

 

 

 

12. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Inflasi yang rendah dibawah dua 

digit dengan indikator kinerja : 

a. Laju inflasi  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

b. Pertumbuhan ekonomi  
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Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

13. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pendapatan daerah 

rata-rata 10 persen per tahun dengan indikator kinerja : 

a. Investasi  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

b. Kebutuhan investasi  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

14. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pendapatan per 

kapita dengan indikator kinerja : 

a. Pendapatan per kapita harga konstan  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

b. PDRB atas dasar harga berlaku  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

c. PDRB atas dasar harga konstan 2000  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

 

d. Pendapatan per kapita harga berlaku  

Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung untuk indikator 

sasaran ini. 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 

yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan 
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pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran 

kinerja Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan 

adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota 
Jasa Dengan Memanfaatkan Potensi Lokal yang 
Strategis Sebagai Titik Sentra Segi Tiga Emas 

 
 

     

2. Meningkatkan Pelaku Usaha di Sektor Jasa       

3. Menjalin Kerjasama Sharing Transportasi Antar 
Daerah Hinterland Dengan Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi 

      

4. Penegakan Peraturan Daerah       

5. Meningkatnya Ketersediaan Pangan       

6. Meningkatnya Sistem Distribusi Pangan       

7. Meningkatnya Akses Pangan Keluarga Miskin       

8. Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan       

9. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan 

      

10. Meningkatnya Pengembangan Pertanian 
Perkotaan 

      

11. Meningkatnya Daya Saing Produk Daerah       

12. Inflasi yang Rendah Dibawah Dua Digit       

13. Meningkatnya Pendapatan Daerah Rata-Rata 10 
Persen per Tahun 

      

14. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita       
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MISI 5:  “Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana 

secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir” 

 

 Untuk mendukung tercapainya misi 5, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Misi 5 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kerja 

Penca
paian 
Tahun 
2012 
(%) 

Penca
paian 
Tahun 
2013 
(%) 

Tahun 2014 

Targe
t 

Realis
asi 

Pencap
aian 
2014 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Terwujudnya 
Kota Tebing 
Tinggi yang 
bebas banjir dan 
infrastruktur 
yang 
berkualitas, 
misalnya akses 
jalan, sarana 
drainase, pasar 
dan terminal; 

1  Lamanya 
genangan air 

100 100 10 
menit 

10 
menit 

0% 

2 Persentase 
cakupan 
wilayah 
banjir 

100 150 20% 0% 0% 

3 Panjang jalan 
kota dalam 
kondisi baik 

98,04 93,62 255 
km 

94,96
% 

94,96% 

       

4 Usulan 
penanganan 
banjir yang 
ditampung 

100 83,33 70% 0% 0% 

       

 5 Jlh 
pertemuan 
konsultasi 
dan 
koordinasi 
dgn propsu  

100 0 - - - 

        

 6 Jumlah 
pertemuan 
konsultasi 
dan 

100 100 4 kali 99,74
%/14 
kali 

99,74%
/350% 
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koordinasi 
dgn 
Pemerintah 
Pusat 

 7 Disusunnya 
SOP dan 
sistem 
peringatan 
dini bahaya 
banjir 

100 
 

100 - - - 

 8 Bendung 
gerak yang 
dibangun 

0 0 0 0% 0% 

 9 Talud yang 
dibangun 

100 50 1,5 
km 

97,10
% 

97,10% 

 10  Sungai yg 
dikeruk  

100 100 2 
sunga

i 

99,77
% 

99,77% 

 11 Jalan inspeksi 
yang 
dibangun 

100 0 1,5 
km 

- - 

 12 Rusunawa 
yang 
dibangun 

0 200 - 99,86
% 

99,86% 

 13 Pelatihan 
Tagana dan 
relawan 
tingkat dasar 
dan Linmas 
dalam 
penanggulan
gan bencana 

100 390 100 
org 

84 Org 84% 

 14 Pemberian 
bantuan 
kebutuhan 
dasar bagi 
korban 
bencana 

100 100 1 thn 1 thn 100% 

Tersedianya 
infrastruktur, 
sarana dan 

1 Penurunan 
angka 
kecelakaan 

- 100 5% 5% 100% 
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prasarana yang 
berkualitas dan 
terdistribusi 
secara merata ke 
seluruh wilayah 
kota 

2 Rambu dan 
marka pada 
kawasan 
rawan  
kecelakaan 

- 250 4 
lokasi 

4 
lokasi 

100% 

3 Persentase 
peningkatan 
status jalan 

0 100 20% 18% 80% 

 4 Pembanguna
n Jalan Dan 
Jembatan 

0 0 10 km 92,67
% 

92,67% 

 5 Pembukaan 
jalan akses 
baru 

0 0 10 km - - 

 6 Persentase 
jalan yang 
terpasang 
LPJU 

- - 90% 90% 100% 

 7 Jumlah izin 
trayek yang 
dikeluarkan 

0 0 - - - 

 8 Cakupan 
layanan 
informasi 
telematika 

100 0 65% - - 

 9 Usulan pemb. 
Infras yang 
ditampung  

60 100 70% - - 

 10 Indeks Relatif 
Ketersediaan 
Infrastruktur 
(IRKI) per 
kecamatan 

100 100 >80 
indek

s 

96,82
% 

96,82% 

 11 Rasio 
panjang jalan 
kondisi baik 

100 100 90% 94,53
% 

94,53% 

 12 Rasio 
Bangunan 
gedung 
pemerintah 
kondisi baik 

100 100 90% 96,69
% 

96,69% 
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 13 Rasio 
bangunan  
sekolah  
kondisi baik 

- - 95% - - 

 14 Rasio fasilitas 
kesehatan  
kondisi  baik 

- - 95% 98,22
% 

98,22% 

 15 Rasio 
drainase 
kondisi baik 

80 100 90% 100% 100% 

 16 Rasio 
permukiman 
layak huni  

93,75 94,12 90% 65,67
% 

65,67% 

 17 Rasio pasar 
kondisi baik 
/ Pengajuan 
pembanguna
n pasar 

80 100 85% 85% / 
- 

100% / 
- 

 18  Cakupan 
layanan air 
bersih  

100 100 64,74
% 

- - 

 19  Cakupan 
layanan air 
bersih  

100 100 65% - - 

 20  Cakupan 
layanan 
listrik 

100 100 98% 100% 100% 

Meningkatnya 
pelestarian 
fungsi 
lingkungan 
hidup dan 
digunakannya 
standard 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup dalam 
pembangunan, 
aktivitas sosial 
maupun 
ekonomi; 

1 
  

Penetapan 
Perda RTRW 
Kota Tebing 
Tinggi 

0 0 4,31% 37,35
% 

37,35% 

2 RDTRK 0 0 2 dok 0 dok 0% 

3  Rasio RTH 100 100 6% 6% 100% 

4 Rasio rumah 
ber-IMB 

100,3 110 700 
unit 

538 
unit 

64,52% 

5  Cakupan 
layanan 
sampah 

121.23 124 73% 71,55
% 

98,01% 

6  Rasio rumah 
bersanitasi 
sehat 

100 100 80%   
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Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi Kelima “Menyelenggarakan 

pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi 

dengan titik berat pada penanggulangan banjir” yang terdiri dari beberapa 

sasaran antara lain menunjukkan bahwa : 

 7 IPAL 
Komunal 

- - 2 unit   

 8  IPAL 
Industri 

-- - 11 
unit 

0% 0% 

 9 IPAL UKM - - - - - 

 10  Sumur 
resapan 

- - 35 
unit 

0% 0% 

 11 Naskah 
akademis 
Perda IPAL 
Komunal 

- - - - - 

 12  Penetapan 
Perda IPAL 
Komunal 

- - 0% 0% 0% 

 13  Razia 
pelanggaran 
tata ruang  

- - 4 kali 
bulan 

  

 14  Persentase  
RTH di DAS 

100 100 
 

45%  40% 100% 

Tertatanya 
transportasi dan 
lalu lintas 
perkotaan 
 

1 Pertumbuhan 
angkutan 
umum 

13,37 3% 20% 18% 90% 

2 Pertumbuhan 
penumpang 
angk umum 

86 8% 10% 8,50% 85% 

 3 Izin trayek 
yang 
dikeluarkan 

92,86 234 
buah 

280 
buah 

226 
buah 

80,71% 

 4 Angkutan 
umum yang 
diuji KIR 

160,44 3.335 
unit 

3.083 
unit 

3.039 
unit 

98,57% 

 5 
 

Rapat 
koordinasi 
dengan pihak 
kepolisian 

50 4 kali 
bulan 

4 kali 
bulan 

4 kali 100% 
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Sasaran 43: 

Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas banjir dan infrastruktur yang 

berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal; 

Indikator: 

 

1. Lamanya genangan air 

a. Lamanya genangan air ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 10 menit dan 

terealisasi selama 10 menit dengan pencapaian (0%).  

b. Pencapaian kinerja lamanya genangan air pada tahun 2012 sebesar (100%), 

dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk lamanya genangan air sebesar (0%), dalam hal ini terjadi 

penurunan/kegagalan di tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.  Pencapaian Lamanya Genangan Air 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja lamanya genangan air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (100%), 2013 

sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target 10 menit, dengan pencapaian 
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tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (100%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk mewujudkan lamanya genangan air tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 Masih berfungsinya sarana dan prasarana lamanya genangan air 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan tahun 2013 antara lain: 

 Menjaga serta memelihara kondisi sarana dan prasarana lamanya 

genangan air 

Sedangkan untuk tahun 2014 lamanya genangan air mengalami 

penurunan/kegagalan dengan pencapaian kinerja sebesar (0%). Adapun 

penyebab kegagalan kinerja yaitu : 

 Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana lamanya genangan air 

dengan baik. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi terkait dengan indikator sasaran 

Lamanya genangan air tidak ada. 

f. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

menangani lamanya genangan air. 

g. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk lamanya genangan air pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan Kegiatan belum 

terlaksana. 

 

2. Persentase cakupan wilayah banjir 

a. Persentase cakupan wilayah banjir ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 20% 

dan terealisasi 0% dengan pencapaian kinerja (0%).  
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b. Pencapaian kinerja persentase cakupan wilayah banjir pada tahun 2012 

sebesar  (100%), dan tahun 2013 sebesar (150%), dalam hal ini tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk lamanya genangan air sebesar (0%), dalam hal ini 

terjadi penurunan/kegagalan di tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Grafik Pencapaian Persentase Cakupan Wilayah Banjir 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase cakupan wilayah banjir pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak 

(100%), 2013 sebanyak (150%) dan di tahun 2014 target (20%), dengan 

pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (150%) dan tahun 

2014 pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk mewujudkan persentase cakupan wilayah banjir tahun 2012 s/d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan untuk tahun 2014 lamanya genangan air mengalami 

penurunan/kegagalan dengan pencapaian kinerja sebesar (0 %). Adapun 

penyebab kegagalan kinerja yaitu : 

 Belum terlaksananya kegiatan tersebut 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 
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membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan persentase cakupan wilayah banjir. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk persentase cakupan wilayah banjir 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan Kegiatan belum 

terlaksana. 

 

3. Panjang jalan kota dalam kondisi baik 

a. Panjang jalan kota dalam kondisi baik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

255 km, dengan pencapaian (94,96%).  

b. Pencapaian kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2012 

sebesar  (98,04%), dan tahun 2013 sebesar (93,02%), dalam hal ini terjadi 

penurunan/kegagalan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar (94,96%),  dalam hal ini 

terjadi peningkatan/keberhasilan di tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  encapaian Jalan Kota Kondisi Baik 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Panjang jalan kota dalam kondisi baik pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebanyak (100%), 2013 sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target (255 Km), 
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dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (98,04%), tahun 2013 sebesar 

(93,62%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar (94,96 %). 

d. Untuk mewujudkan panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2012 s/d 

2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014 panjang jalan kota dalam kondisi 

baik mengalami peningkatan/keberhasilan dibandingkan tahun 2013 

dengan pencapaian kinerja sebesar (94,96%). Adapun penyebab keberhasilan 

kinerja yaitu : 

 Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi jalan kota 

 Tersedianya anggaran untuk memperbaiki kondisi jalan kota yang rusak. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan panjang jalan kota dalam kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk panjang jalan kota dalam kondisi baik 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan Kegiatan Peningkatan 

Jalan (DAK  IJ). 

 

4. Usulan penanganan banjir yang ditampung 

a. Usulan penanganan banjir yang ditampung ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 70%, dengan pencapaian (0%).  

b. Pencapaian kinerja Usulan penanganan banjir yang ditampung pada tahun 

2012 sebesar (100%), dan tahun 2013 sebesar (83,33%), dalam hal ini terjadi 

penurunan/kegagalan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Usulan penanganan banjir yang ditampung sebesar (0%),  dalam hal 

ini terjadi penurunan/kegagalan di tahun 2014. 
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 Gambar.  Pencapaian Usulan Penanganan Banjir yang ditampung 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Usulan penanganan banjir yang ditampung pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebanyak  (100%), 2013 sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target (70%), 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar 

(83,33%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk mewujudkan Usulan penanganan banjir yang ditampung pencapaian 

tahun 2012 s/d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014 Usulan penanganan banjir yang 

ditampung mengalami penurunan/kegagalan (0%) dibandingkan tahun 

2013 dengan pencapaian kinerja sebesar (83,33%). Adapun penyebab 

kegagalan kinerja yaitu : 

 Tidak adanya kegiatan dalam Indikator Kinerja dimaksud. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Usulan penanganan banjir yang ditampung. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Usulan penanganan banjir yang 

ditampung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Tidak adanya program dan kegiatan pada indikator kinerja tersebut. 

 

Usulan Penanganan Banjir yang ditampung  

a. Usulan Penanganan Banjir yang ditampung yang ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 70% dan terealisasi sebanyak 0% pencapaian kinerja 0% 

b. Usulan Penanganan Banjir yang ditampung pada tahun 2014 capaian kinerja 

0% jika dibandingkan tahun 2013 capaian kinerja 83,33% dan tahun 2012 

capaian kinerja 100% hal ini menunjukkan penurunan. 

 

 

Gambar Pencapaian Usulan Penanganan Banjir yang Ditampung 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Usulan Penanganan Banjir yang ditampung  pada Bappeda 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 

2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60% dan Tahun 2014 sebesar 70%, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 

83,33% dan Tahun 2014 sebesar 0%  

d. Untuk Usulan Penanganan Banjir yang ditampung tahun 2012 s.d 2013 

mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

penurunan/kegagalan tersebut adalah :  

 Intensitas banjir di Kota Tebing Tinggi menurun 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

penurunan/kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Peningkatan kewaspadaan terhadap banjir 

 Penanganan penyebab banjir  

Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya/tidak tercapainya  adalah : 

 Meningkatnya penanganan penyebab banjir  

 Intensitas banjir di Kota Tebing Tinggi menurun 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

 Peningkatan kewaspadaan terhadap banjir 

 Penanganan penyebab banjir  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama Usulan penanganan banjir yang ditampung. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Usulan Penanganan Banjir yang ditampung di Bappeda Kota 

Tebing Tinggi  tidak ada. 

 

5. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi 

6. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan  Pemerintah Pusat 

a. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 kali, dengan pencapaian 99,74% 

(100%).  

b. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

pada tahun 2012 sebesar (100%), dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal 

ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi 

dengan Pemerintah Pusat sebesar 99,74% (100%),  dalam hal ini juga tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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      Gambar. Grafik Pencapaian Jumlah Pertemuan Konsultasi dan  

                           Koordinasi keLuar Daerah 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana target 2012 sebanyak (100%), 2013 sebanyak (100%) dan di 

tahun 2014 target 4 kali, dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 

(100%), tahun 2013 sebesar (100%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar (100 

%). 

d. Untuk mewujudkan Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak ada mengalami 

penurunan/kegagalan ataupun peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014 Jumlah pertemuan konsultasi dan 

koordinasi dengan Pemerintah Pusat tidak mengalami 

penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya (100%). 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 
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mewujudkan Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Jumlah pertemuan konsultasi dan 

koordinasi dengan Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat 

Koordinasi ke Luar Daerah. 

 

Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

a. Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat   

yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 kali  dan terealisasi sebanyak   

14 kali pencapaian kinerja 350% 

b. Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat  

pada tahun 2014 dengan capaian kinerja 350%  jika dibandingkan  tahun 

2013 capaian kinerja 100% dan tahun 2012 capaian kinerja 100%, hal ini 

menunjukkan peningkatan. 

 

 

Gambar Pencapaian Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi 
                       dengan Pemerintah Pusat 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Kebutuhan Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi 

dengan Pmerintah Pusat  pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 
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dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 4 kali, Tahun 2013 

sebanyak 4 kali dan Tahun 2014 sebanyak 4 kali, dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 

350% 

d. Untuk Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan. Adapun hal-hal yang 

mendukung keberhasilan/peningkatan  tersebut adalah :  

 Sebagai koordinator pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam perencanaan 

pembangunan yang memerlukan koordinasi intensif 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain : 

 Peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan pembangunan   

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami peningkatan, faktor-faktor 

penyebab/tercapainya  peningkatan tersebut adalah : 

 Sebagai koordinator pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam perencanaan 

pembangunan yang memerlukan koordinasi intensif 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

peningkatan tersebut antara lain : 

 Peningkatan kerjasama antar daerah dalam perencanaan pembangunan   

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi 

dengan pemerintah pusat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi dengan 

Pmerintah Pusat di Bappeda Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 

 

7. Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir 
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a. Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak (0%), dengan pencapaian kinerja (0%).  

b. Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir pada tahun 2012 

sebesar (100%), dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini 

bahaya banjir sebesar (0%),  hal ini mengalami penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar. Pencapaian Disusunnya SOP dan Sistem Peringatan  

      Dini Bahaya Banjir 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 

2012 sebanyak (100%), 2013 sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target (0%), 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar 

(100%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk mewujudkan Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya 

banjir pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak ada mengalami 

penurunan/kegagalan ataupun peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014 Disusunnya SOP dan sistem 

peringatan dini bahaya banjir mengalami penurunan/kegagalan dari tahun 

sebelumnya (0%). 

100% 100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014P
e

rs
e

n
ta

se
 P

e
n

ca
p

ai
an

Tahun Pencapaian

Pencapaian Disusunnya SOP dan Sistem Peringatan 
Dini Bahaya Banjir



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

428 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Disusunnya SOP dan sistem peringatan 

dini bahaya banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

8. Bendung gerak yang dibangun 

a. Bendung gerak yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak (0%), 

dengan pencapaian kinerja (0%).  

b. Bendung gerak yang dibangun pada tahun 2012 sebesar (0%), dan tahun 

2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Bendung gerak yang dibangun sebesar (0%),  hal ini tidak mengalami 

penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar.  Pencapaian Bendung Gerak yang Dibangun 
c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Bendung gerak yang dibangun pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 

2013 sebanyak (0%) dan di tahun 2014 target (0%), dengan tingkat 
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pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (0%). 

d. Untuk mewujudkan Bendung gerak yang dibangun pencapaian tahun 2012 

s/d 2013 tidak ada mengalami penurunan/kegagalan ataupun 

peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014 Bendung gerak yang dibangun 

tidak mengalami penurunan/kegagalan atau pun peningkatan/keberhasilan 

dari tahun sebelumnya (0%). Adapun penyebab kegagalan tersebut adalah : 

 Belum tersedianya anggaran dana dan program kegiatan untuk 

pembangunan bendung gerak. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta tempat/lokasi yang dapat 

membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Bendung gerak yang dibangun. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Bendung gerak yang dibangun pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan belum terlaksana. 

 

Bendung Gerak yang di Bangun 

a. Bendung Gerak yang diBangun yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

0% dan terealisasi sebanyak 0% pencapaian kinerja 0%  

b. Bendung Gerak yang diBangun pada tahun 2014 capai kinerja 0% jika 

dibandingkan tahun 2013 capaian kinerja 0% dan tahun 2012 capaian kinerja 

0% hal ini menunjukkan keberhasilan/peningkatan (tetap). 
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Gambar Pencapaian Bendung Gerak yang Dibangun 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Bendung Gerak yang diBangun pada Bappeda Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra target pada Tahun 2012 tidak ada, 

Tahun 2013 sebanyak 1 unit dan Tahun 2014 tidak ada, dengan capaian 

kinerja di tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan Tahun 2014 

sebesar 0% 

Untuk Bendung Gerak yang diBangun tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

(tetap).  

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami (tetap). 

d. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama. 

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Bendung Gerak yang dibangun di Bappeda Kota Tebing 

Tinggi  tidak ada.  

 

9. Talud yang dibangun 

a. Talud yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 1,5 Km, dengan 

pencapaian kinerja (97,10%).  

b. Pencapaian kinerja Talud yang dibangun pada tahun 2012 sebesar (100%), 

dan tahun 2013 sebesar (50%), dalam hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 
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untuk Talud yang dibangun sebesar (97,10%),  hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Grafik Pencapaian Talud yang Dibangun 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Talud yang dibangun pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak (100%), 2013 

sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target (100%), dengan tingkat pencapaian 

tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (50%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (97,10 %). 

d. Untuk mewujudkan Talud yang dibangun pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

mengalami penurunan/kegagalan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Talud yang dibangun mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun 2013 sebesar (97,10%). Adapun 

penyebab keberhasilan tersebut adalah : 

 Tersedianya dana anggaran untuk pembangunan Talud. 

 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pembangunan Talud. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta sarana dan prasarana yang 

dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Talud yang dibangun. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Talud yang dibangun pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan kegiatan 

Pembuatan Bangunan Pengaman/ Pengendali banjir pada sungai di Tebing 

Tinggi. 

 

10. Sungai yg dikeruk 

a. Sungai yang dikeruk ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 sungai, 

dengan pencapaian kinerja 99,77% atau 100%.  

b. Pencapaian kinerja Sungai yang dikeruk pada tahun 2012 sebesar (100%), 

dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini tidak mengalami 

penurunan/kegagalan ataupun peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 

persentase pencapaian kinerja untuk Sungai yang dikeruk sebesar 99,77% 

atau 100%,  dalam hal ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari 

tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Grafik Pencapaian Sungai yang Dikeruk 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Sungai yang dikeruk pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 
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Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak (100%), 2013 

sebanyak (100%) dan di tahun 2014 target (100%), dengan tingkat pencapaian 

tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (100%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 99,77% atau 100%. 

d. Untuk mewujudkan Sungai yang dikeruk pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami penurunan/kegagalan maupun keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Sungai yang dikeruk juga tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab keberhasilan tersebut adalah : 

 Tersedianya dana anggaran untuk pengerukan air sungai. 

 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sungai yang 

dikeruk. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran serta sarana dan prasarana yang 

dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Sungai yang dikeruk. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Sungai yang dikeruk pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan kegiatan 

Normalisasi Sungai. 

 

11. Jalan inspeksi yang dibangun 

a. Jalan Inspeksi yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sejauh 1,5 Km, 

dengan pencapaian kinerja (0%).  

b. Pencapaian kinerja Jalan Inspeksi yang dibangun pada tahun 2012 sebesar 

(100%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Jalan Inspeksi yang dibangun sebesar (0%),  dimana tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 
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        Gambar. Grafik Pencapaian Jalan Inspeksi yang Dibangun 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Jalan Inspeksi yang dibangun pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (100%), 2013 

sebesar (0%) dan di tahun 2014 target sejauh 1,5 Km, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 

2014 pencapaian sebesar (0 %). 

d. Untuk mewujudkan Jalan Inspeksi yang dibangun pencapaian tahun 2012 

s/d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Jalan Inspeksi yang dibangun juga 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab kegagalan tersebut adalah : 

 Sudah terlaksananya kegiatan pembangunan Inspeksi Jalan di tahun 

2012, sehingga untuk tahun berikutnya tidak dilaksanakan lagi kegiatan 

pembangunan Inspeksi jalan. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 
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prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam mewujudkanpembangunan jalan inspeksi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Jalan Inspeksi yang dibangun pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan belum 

terlaksana.. 

 

12. Rusunawa yang dibangun 

a. Rusunawa yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sebesar (0 %), 

dengan pencapaian kinerja 99,86% atau 100%.  

b. Pencapaian kinerja Rusunawa yang dibangun pada tahun 2012 sebesar (0%), 

dan tahun 2013 sebesar (200%), dalam hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Rusunawa yang dibangun sebesar (99,86% atau 100%),  dimana 

mengalami penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Pencapaian Pembangunan Rusunawa 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerjapembangunan Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 2013 

sebesar (200%) dan di tahun 2014 target sebesar (0%), dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (200 %) dan tahun 

2014 pencapaian sebesar (99,86 %). 
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d. Untuk mewujudkan pembangunan Rusunawa pencapaian tahun 2012 s/d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Rusunawa yang dibangun 

mengalami penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab kegagalan tersebut adalah : 

 Pembangunan Rusunawa tidak diprogramkan anggaran dananya, akan 

tetapi yang menjadi program kegiatan yang dianggarkan pada tahun 

2014 adalah Pengelolaan UPTD Rusunawa. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam mewujudkan Rusunawa yang dibangun. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Rusunawa yang dibangun pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pengelolaan UPTD 

Rusunawa. 

 

13. Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam penanggulangan 

bencana 

c. Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam 

penanggulangan bencana ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 100 orang 

dan terealisasi sebanyak 84 orang dengan pencapaian kinerja 84%. 

d. Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam 

penanggulangan bencana pada tahun 2014 capaian kinerja 84% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, 

ini mengalami penurunan/kegagalan akan tetapi pada tahun 2012 dengan 

tahun 2013 mengalami kestabilan dengan angka capaian kinerja tetap.  
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 Gambar. Pelatihan Tagana dan Relawan Tingkat Dasar dan Linmas  
    dalam Penanggulangan Bencana 
 

g. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas 

dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Tebing Tinggi tidak tercapai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun 2012 sebanyak 100 orang, Tahun 2013 sebanyak 100 orang, dan Tahun 

2014 sebanyak 100 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

h. Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam 

penanggulangan bencana sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan 

karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. 

Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Adanya motivasi dan partisipasi masyarakat mengikuti pelatihan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam 

penanggulangan bencana. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah  

 Melakukan pelatihan rutin bagi tagana dan relawan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/kegagalan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tidak tercapai adalah: 
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 Adanya pengurangan jumlah peserta pelatihan yang telah ditargetkan 

(khususnya pada kegiatan “Peningkatan Kemahiran Aparatur Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi kebencanaan”) 

karena dana yang ditampung pada APBD untuk kegiatan tersebut, jauh 

lebih kecil dari dana indikatif yang direncanakan pada Renja BPBD. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Adanya motivasi dan partisipasi para pelajar, relawan dan aparatur 

BPBD mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuannya dalam penanggulangan bencana. 

 Adanya koordinasi yang baik antara BPBD dengan pihak sekolah 

mengkoordinir peserta pelatihan. 

i. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya 

sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam 

penanggulangan bencana. 

j. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas 

dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan 

Peningkatan Kemahiran Aparatur Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Dalam Menghadapi Kebencanaan 

 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

Kegiatan: 

 Simulasi Gladi Penanggulangan Banjir Bandang 

 Pelatihan Dasar Penanggulangan Gempa Bumi dan Kebakaran 

 

14. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana 
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a. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana ditargetkan pada 

tahun 2014 ditetapkan 1 tahun dan terealisasi 1 tahun dengan pencapaian 

kinerja 100%. 

b. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada tahun 2014 

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dengan angka 

capaian kinerja tetap setiap tahun. 

 

    Gambar.  Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi tidak 

tercapai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 ditetapkan 1 tahun 

kegiatan, Tahun 2013 ditetapkan 1 tahun kegiatan, dan Tahun 2014 

ditetapkan 1 tahun kegiatan dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sejak tahun 2012 

s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

adalah: 

 Adanya koordinasi dengan pihak dan instansi terkait dalam hal 

pengkajian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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 Adanya koordinasi yang baik antara BPBD dengan Kecamatan dan 

Kelurahan dalam hal pemberian Laporan Kejadian Bencana 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dikarenakan 

faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Adanya koordinasi dengan pihak dan instansi terkait dalam hal 

pengkajian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 

 Adanya koordinasi yang baik antara BPBD dengan Kecamatan dan 

Kelurahan dalam hal pemberian Laporan Kejadian Bencana 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Adanya kerjasama antar instansi terkait (TNI/Polri, Dinas Kesehatan, 

RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, dan Bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat) dalam menanggulangi bencana. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya 

sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan untuk korban bencana di 

tempat penampungan sementara 

 Program Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial 

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana 

Alam 
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Sasaran 44: 

Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas dan 

terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah kota 

Indikator: 

1. Penurunan angka kecelakaan 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 5% dan terealisasi 5% yang berarti 

pencapaian kinerja adalah 100 %. 

b. Pada tahun 2012 Penurunan angka kecelakaan dengan pencapaian sebesar 

0% dan 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 menjadi 100%, hal ini berarti 

menunjukkan peningkatan. 

 

Gambar Penurunan Angka Kecelakaan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator penurunan angka kecelakaan pada Dinas Perhubungan Kota 

Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih kurang. Dimana 

Renstra target tahun 2012 5%, ditahun 2013 ditargetkan 5% dan di tahun 

2014 ditargetkan 5% dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 0%, tahun 

2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Pada tahun 2012 pencapaian kinerjanya sebesar 0% karena kegiatan 

penertiban lalu lintas masih belum meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk berdisplin sehingga angka kecelakaan dari data yang didapat tidak 

menunjukkan penurunan, sedangkan tahun 2013 sudah meningkat 100% 
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karena displin untuk mematuhi peraturan cukup bagus dan angka 

kecelakaan berkurang.   

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

penurunan angka kecelakaan yaitu indikator “terpenuhinya standar 

keselamatan bagi angkutan umum”  dengan capaian tahun 2014 sebesar 

74,88%. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

adalah karena peningkatan upaya perbaikan sarana dan prasarana fasilitas 

perlengkapan jalan, adanya dokumen perencanaan keselamatan di jalan 

yang lebih baik, kesadaran pengguna jalan juga meningkat serta displin 

berlalu lintas yang lebih tertib. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan menurunkan angka 

kecelakaan kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

penurunan angka kecelakaan adalah Program pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan melalui kegiatan studi fasilitas keselamatan lalu lintas 

angkutan jalan di kota tebing tinggi, program peningkatan pelayanan 

angkutan melalui kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan 

umum di jalan raya dan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

melalui kegiatan pengadaan rambu rambu lalu lintas. 

 

2. Rambu dan marka pada kawasan rawan  kecelakaan 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 4 Lokasi dan terealisasi adalah juga 4 

Lokasi yang berarti pencapaian kinerja adalah 100 %. 

b. Pada tahun tahun 2014 sebesar 100% dan 2013 sebesar  250% dan 2012 

Rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan dengan pencapaian 

sebesar 0%, hal ini berarti menunjukkan peningkatan. 
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Gambar Rambu dan Marka pada Kawasan Rawan Kecelakaan 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan target dan ada yang 

lebih. Dimana Renstra target tahun 2012 4 lokasi, ditahun 2013 ditargetkan 4 

lokasi dan di tahun 2014 ditargetkan 4 lokasi dengan capaian kinerja tahun 

2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 250% dan di tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Pada tahun 2012 terlaksana 0% karena target pemasangan rambu dan marka 

di 2 lokasi rawan kecelakaan tidak tercapai karena keterbatasan dana, tahun 

2013 terlaksana 250% meningkat jauh karena ada pemasangan di 5 lokasi 

dibandingkan target yang hanya 2 lokasi karena anggaran yang tersedia 

cukup banyak. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

Rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan yaitu indikator “jumlah 

fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill)” dengan capaian 

tahun 2014 sebesar 18,44%. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

adalah karena peningkatan upaya perbaikan sarana dan prasarana fasilitas 

perlengkapan jalan.  

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 
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indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan memasang rambu 

dan marka pada kawasan rawan kecelakaan kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

Rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan adalah Program 

pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan 

rambu rambu lalu lintas dan kegiatan pengadaan marka jalan kota. 

 

3. Persentase peningkatan status jalan 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 20% dan terealisasi 16% yang berarti 

pencapaian kinerja adalah 80 %. 

b. Pada tahun tahun 2014 menjadi 80% dan 2013 sebesar 100% dan 2012 

peningkatan status jalan dengan pencapaian sebesar 0%  , hal ini berarti 

menunjukkan peningkatan. 

 

Gambar Persentase Peningkatan Status Jalan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase peningkatan status jalan pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih 

kurang. Dimana Renstra target tahun 2012 10%, ditahun 2013 ditargetkan 

10% dan di tahun 2014 ditargetkan 20% dengan capaian kinerja tahun 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 80%. 

d. Pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 30% dan terealisasi sebesar 30% 

sehingga pencapaian kinerja sebesar 100% karena hal yang mendukung yaitu 
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kebutuhan akan infrastruktur jalan meningkat dan jumlah penduduk di 

wilayah yang memerlukan peningkatan jalan agar lebih cepat terhubung ke 

tempat lain.  

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

sasaran peningkatan status jalan tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

adalah karena peningkatan upaya perbaikan sarana dan prasarana fasilitas 

perlengkapan jalan, adanya dokumen perencanaan keselamatan di jalan 

yang lebih baik, kesadaran pengguna jalan juga meningkat serta displin 

berlalu lintas yang lebih tertib. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan meningkatkan status 

jalan kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

penurunan angka kecelakaan adalah: 

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui 

kegiatan studi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kota tebing 

tinggi,  

Program peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan Pengendalian 

disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan  

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan 

pengadaan rambu rambu lalu lintas. 

 

4. Pembangunan Jalan Dan Jembatan 

a. Pembangunan jalan dan jembatan ditargetkan pada tahun 2014 sepanjang 10 

Km, dengan pencapaian kinerja 92,67%.  

b. Pencapaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2012 

sebesar (0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 
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untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar (92,67%),  dimana 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Pencapaian Pembangunan Jalan dan Jembatan 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 

2013 sebesar (0%) dan di tahun 2014 target sepanjang 10 Km, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar (92,67 %). 

d. Untuk pembangunan jalan dan jembatan pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, pembangunan jalan dan jembatan 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab keberhasilan tersebut adalah : 

 Tersedianya anggaran dana untuk pembangunan jalan dan jembatan 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam pembangunan jalan dan jembatan. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk pembangunan jalan dan jembatan pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 
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Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Pembangunan 

Jalan dan Jembatan (BKP 2013). 

 

5. Pembukaan jalan akses baru 

a. Pembukaan jalan akses baru ditargetkan pada tahun 2014 sepanjang 10 Km, 

dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja pembukaan jalan akses baru pada tahun 2012 sebesar 

(0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar 0%,  dimana tidak 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Pencapaian Pembukaan Jalan Akses Baru 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja pembukaan jalan akses baru pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 2013 

sebesar (0%) dan di tahun 2014 target sepanjang 10 Km, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk pembukaan jalan akses baru pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, pembukaan jalan akses baru tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab kegagalan tersebut adalah: 
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 Belum tersedianya anggaran dana yang dibutuhkan untuk pembukaan 

jalan akses baru. 

 Belum tersedianya lahan/lokasi untuk pembukaan jalan akses baru. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam pembukaan jalan akses baru. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk pembukaan jalan akses baru pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah: 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

6. Persentase jalan yang terpasang LPJU 

a. Persentase jalan yang terpasang LPJU target yang ditetapkan pada tahun 

2014 yaitu sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 90% dengan capaian kinerja 

100%. 

b. Persentase jalan yang terpasang LPJU pada tahun 2012 dan 2013 capaian 

kinerja masing – masing adalah 100%, hal ini menunjukkan keberhasilan 

yang berkelanjutan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase jalan yang terpasang LPJU pada Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan telah sesuai untuk tiap tahunnya. 

d. Hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah : 

 Adanya monitoring secara berkala untuk memantau lokasi dan tempat-

tempat vital yang membutuhkan penerangan umum. 

 Terpenuhinya pelayanan terhadap permohonan dari masyarakat akan 

pengadaan lampu penerangan umum. 

 Kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti PLN terkait 

pengaturan dan pendistribusian daya LPJU. 
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e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman  kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase jalan yang terpasang LPJU di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Penerangan, jalan, taman dan hutan kota dengan Kegiatan : 

 Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum yang digunakan untuk 

pengadaan lampu penerangan jalan umu di 5 (lima) kecamatan, dan lampu 

di lokasi pemakaman serta pengadaan energy terbarukan penerangan jalan 

umum pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di jaln protokol jl. Sudirman 

dan Jl. A. Yani. 

 

7. Jumlah izin trayek yang dikeluarkan 

8. Cakupan layanan informasi telematika 

Pada tahun 2012 sebesar 100% karena pelayanan terhadap komunikasi dan 

informatika tercapai dengan baik, untuk tahun 2103 Indikator cakupan layanan 

informasi telematika juga tercapai 100% karena pelayanan terhadap komunikasi 

dan informatika juga tercapai dengan baik. 

 

9. Usulan pembangunan Infrastruktur yang ditampung 

a. Usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 70%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja Usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung 

pada tahun 2012 sebesar (60%), dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk Usulan pembangunan infrastruktur yang 

ditampung sebesar 0%,  dimana mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. 
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    Gambar. Grafik Pencapaian Usulan Pembangunan Infrastruktur  

yang Ditampung 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebanyak  (60%), 2013 sebesar (100%) dan di tahun 2014 target sebesar 70%, 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (60%), tahun 2013 sebesar 

(100%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung pencapaian 

tahun 2012 s/d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, usulan pembangunan 

infrastruktur yang ditampung mengalami penurunan/kegagalan dari tahun 

sebelumnya. Adapun penyebab kegagalan tersebut adalah: 

 Belum tersedianya anggaran dana untuk melaksanakan indikator kinerja 

tersebut. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk usulan pembangunan infrastruktur 

yang ditampung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

10. Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per kecamatan 

a. Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per Kecamatan ditargetkan 

pada tahun 2014 sebanyak >80 indeks, dengan pencapaian kinerja 96,82%.  

b. Pencapaian kinerja Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per 

Kecamatan pada tahun 2012 sebesar (100%), dan tahun 2013 sebesar (100%), 

dalam hal ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 

persentase pencapaian kinerja untuk Indeks Relatif Ketersediaan 

Infrastruktur (IRKI) per Kecamatan sebesar 96,82%,  dimana mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Pencapaian IRKI per Kecamatan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per 

Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Dimana target 2012 sebanyak  (100%), 2013 sebesar (100%) dan di tahun 2014 

target sebanyak >80 indeks, dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 

100% 100%

96,82%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

P
e

rs
e

n
ta

se
 P

e
n

ca
p

ai
an

Tahun Pencapaian

Pencapaian IRKI per Kecamatan



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

452 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

(100%), tahun 2013 sebesar (100%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar 

96,82%. 

d. Untuk Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per Kecamatan 

pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Indeks Relatif Ketersediaan 

Infrastruktur (IRKI) per Kecamatan mengalami penurunan/kegagalan dari 

tahun sebelumnya.  

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur (IRKI) per 

Kecamatan. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Indeks Relatif Ketersediaan 

Infrastruktur (IRKI) per Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Pembangunan infrastruktur 

irigasi kecamatan padang hulu (SS DAK II 2012). 

 

11. Rasio panjang jalan kondisi baik 

a. Rasio panjang jalan kondisi baik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 90%, 

dengan pencapaian kinerja 94,53%.  

b. Pencapaian kinerja rasio panjang jalan kondisi baik pada tahun 2012 sebesar 

(100%), dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio panjang jalan kondisi baik sebesar 94,53%,  dimana mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. 
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Gambar.  Pencapaian Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio panjang jalan kondisi baik pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  

(100%), 2013 sebesar (100%) dan di tahun 2014 target sebesar 90%, dengan 

tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar (100%) 

dan tahun 2014 pencapaian sebesar 94,53%. 

d. Untuk rasio panjang jalan kondisi baik pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio panjang jalan kondisi baik 

mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.  

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio panjang jalan kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio panjang jalan kondisi baik pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah: 

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan dengan kegiatan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. 

 

12. Rasio Bangunan gedung pemerintah kondisi baik 
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a. Rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik ditargetkan pada tahun 

2014 sebesar 90%, dengan pencapaian kinerja 96,69%.  

b. Pencapaian kinerja rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik pada 

tahun 2012 sebesar (100%), dan tahun 2013 sebesar (100%), dalam hal ini 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik 

sebesar 96,69%, dimana mengalami sedikit penurunan dari tahun 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar.  Grafik Pencapaian Rasio Bangunan Gedung Pemerintah  
   Kondisi Baik 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebanyak  (100%), 2013 sebesar (100%) dan di tahun 2014 target sebesar 90%, 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar (100%), tahun 2013 sebesar 

(100%) dan tahun 2014 pencapaian sebesar 96,69%. 

d. Untuk rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik pencapaian tahun 

2012 s/d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio bangunan gedung 

Pemerintah kondisi baik mengalami sedikit penurunan dari tahun 

sebelumnya.  

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 
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yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio bangunan gedung Pemerintah 

kondisi baik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan kegiatan Bangunan Kantor 

Pemerintah. 

 

13. Rasio bangunan  sekolah  kondisi baik 

a. Rasio bangunan sekolah kondisi baik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

95%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja rasio bangunan sekolah kondisi baik pada tahun 2012 

sebesar (0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio bangunan gedung Pemerintah kondisi baik sebesar 0%,  dimana 

dalam hal ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. Grafik Pencapaian Rasio Bangunan Sekolah Kondisi Baik 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio bangunan sekolah kondisi baik pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 

2013 sebesar (0%) dan di tahun 2014 target sebesar 95%, dengan tingkat 
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pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk rasio bangunan sekolah kondisi baik pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio bangunan sekolah kondisi 

baik juga tidak mengalami peningkatan/penurunan dari tahun sebelumnya.  

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio bangunan sekolah kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio bangunan sekolah kondisi baik 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan kegiatan belum terlaksana. 

 

14. Rasio fasilitas kesehatan  kondisi  baik 

a. Rasio fasilitas kesehatan kondisi baik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

95%, dengan pencapaian kinerja 98,22%.  

b. Pencapaian kinerja rasio fasilitas kesehatan kondisi baik pada tahun 2012 

sebesar (0%), dan tahun 2013 sebesar (0%), dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio fasilitas kesehatan kondisi baik sebesar 98,22%,  dimana dalam 

hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

98,22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

P
e

rs
e

n
ta

se
 P

e
n

ca
p

ai
an

Tahun Pencapaian

Pencapaian Fasilitas Kesehatan Kondisi Baik



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

457 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 

Gambar.  Pencapaian Rasio Fasilitas Kesehatan Kondisi Baik 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio fasilitas kesehatan kondisi baik pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (0%), 

2013 sebesar (0%) dan di tahun 2014 target sebesar 95%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (0%), tahun 2013 sebesar (0%) dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 98,22%. 

d. Untuk rasio fasilitas kesehatan kondisi baik pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio fasilitas kesehatan kondisi 

baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun yang menjadi 

penyebab peningkatan tersebut adalah : 

 Tersedianya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio fasilitas kesehatan kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio fasilitas kesehatan kondisi baik 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan kegiatan Pembangunan 

Gedung Eks Akbid menjadi gedung rawat inap dan gedung kantor (BKP 

2013) dan Pembangunan gedung eks Akbid menjadi gedung rawat inap dan 

gedung kantor. 

 

15. Rasio drainase kondisi baik 

a. Rasio drainase kondisi baik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 90%, 

dengan pencapaian kinerja 100%.  
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b. Pencapaian kinerja rasio drainase kondisi baik pada tahun 2012 sebesar 

(80%), dan tahun 2013 sebesar (1000%), dalam hal ini mengalami 

peningkatan/ keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio drainase kondisi baik sebesar 100%,  dimana dalam hal ini tidak 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.  Grafik Pencapaian Rasio Drainase Kondisi Baik 

 
c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio drainase kondisi baik pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebanyak  (80%), 2013 

sebesar (100%) dan di tahun 2014 target sebesar 90%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar (80%), tahun 2013 sebesar (100%) dan tahun 

2014 pencapaian sebesar 100%. 

d. Untuk rasio drainase kondisi baik pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio drainase kondisi baik tidak 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun yang menjadi 

penyebab peningkatan tersebut adalah: 

 Tersedianya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

80%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

P
e

rs
e

n
ta

se
 P

e
n

ca
p

ai
an

Tahun Pencapaian

Pencapaian Rasio Drainase Kondisi Baik



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

459 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio drainase kondisi baik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio drainase kondisi baik pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah: 

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatan 

Rehabilitasi drainase Jl. Gelatik dengan program TNI Manunggal Karya 

Bhakti dan Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase. 

16. Rasio permukiman layak huni 

a. Rasio permukiman layak huni ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 90%, 

dengan pencapaian kinerja 65,67%.  

b. Pencapaian kinerja rasio permukiman layak huni pada tahun 2012 sebesar 

93,75%, dan tahun 2013 sebesar 94,12%, dalam hal ini mengalami sedikit 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio permukiman layak huni baik sebesar 65,67%,  hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Pencapaian Rasio Permukiman Layak Huni 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio permukiman layak huni pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 93,75%, tahun 

2013 sebesar 94,12% dan di tahun 2014 target sebesar 90%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 93,75%, tahun 2013 sebesar 94,12% dan tahun 

2014 pencapaian sebesar 65,67%. 
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d. Untuk rasio permukiman layak huni pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio permukiman layak huni 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun yang menjadi 

penyebab penurunan tersebut adalah : 

 Belum terpenuhinya semua anggaran dana untuk tahun 2014, dan untuk 

tahun 2015 telah kembali dianggarkan ke dalam APBD. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio permukiman layak huni. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio permukiman layak huni pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Penyediaan 

Sanitasi dan IPAL (DAK SN) dan Pengendalian dampak resiko pencemaran 

lingkungan. 

 

17. Rasio pasar kondisi baik / Pengajuan pembangunan pasar 

a. Rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 85%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar 

pada tahun 2012 sebesar 80%, dan tahun 2013 sebesar 100%, dalam hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan 

pasar sebesar 0%,  hal ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun 

sebelumnya. 
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 Gambar   Pencapaian Rasio Pasar Kondisi Baik/Pengajuan  
        Pembangunan Pasar 
 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 

2012 sebesar 80%, tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 target sebesar 

85%, dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 80%, tahun 2013 sebesar 

100% dan tahun 2014 pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar pencapaian 

tahun 2012 s/d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio pasar kondisi 

baik/pengajuan pembangunan pasar mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Adapun yang menjadi penyebab penurunan/kegagalan 

tersebut adalah : 

 Belum tersedianya anggaran dana untuk pembangunan pasar 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio pasar kondisi baik/pengajuan 
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pembangunan pasar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  

adalah : 

Program Sarana dan Prasarana Pasar dengan kegiatan belum terlaksana. 

 

Rasio Pasar Kondisi Baik/Pengajuan Pembangunan Pasar 

a. Jumlah rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar yang  

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% 

sehingga pencapaian kinerja 100 %.  

b. Jumlah rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar  pada tahun 

2014 capain kinerja  100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerjanya juga 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Rasio Kondisi Pasar Baik/Pembangunan Pasar 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar 

pada Kantor Dispenda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra 

target 2012 75% 2013 80% dan di tahun 2014 target 85% dengan capai kinerja 

di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 indikator kinerja 100% dan di tahun 

2014 indikator kinerja mencapai 100%   

d. Untuk rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar tahun 2013 

s.d 2014  melebihi target. Adapun hal-hal yang mendukung melebihi target 

tersebut adalah :  

 Adanya rehab berat Pasar Sakti melalui dana APBN (DAK Dinas 

Kouperindag.)  
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 Pemeliharaan/perawatan pasar Dinas Pendapatan berkoordinasi dengan 

Dinas Pekerjaan Umum. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2014 antara lain : 

 Sosialisasi terhadap para pedagang untuk memelihara pasar 

 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam mendukung rasio pasar kondisi 

baik/pengajuan pembangunan pasar. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator rasio pasar kondisi baik/pengajuan pembangunan pasar pada 

Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan Kegiatan: 

Sosialisasi Penempatan Para Pedagang 

 

18. Cakupan layanan air bersih 

a. Cakupan layanan air bersih ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 65%, 

dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja cakupan layanan air bersih pada tahun 2012 sebesar 

100%, dan tahun 2013 sebesar 100%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio cakupan layanan air bersih sebesar 0%,  hal ini mengalami 

penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. 
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Gambar.  Grafik Pencapaian Cakupan Layanan Air Bersih 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan layanan air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 100%, tahun 

2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 target sebesar 65%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 

2014 pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk cakupan layanan air bersih pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, cakupan layanan air bersih 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun yang menjadi 

penyebab penurunan/kegagalan tersebut adalah : 

 Adanya kendala yang dihadapi sehingga dianggarkan kembali pada 

APBD TA. 2015. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam cakupan layanan air bersih. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk cakupan layanan air bersih pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 
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Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

dengan kegiatan Pembangunan instalasi pengelolaan Air Minum (DAK 

IAM). 

 

19. Cakupan layanan listrik 

a. Cakupan layanan listrik ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 98%, dengan 

pencapaian kinerja 100%.  

b. Pencapaian kinerja cakupan layanan listrik pada tahun 2012 sebesar 100%, 

dan tahun 2013 sebesar 100%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk rasio cakupan layanan listrik sebesar 100%,  hal ini juga tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Pencapaian Cakupan Layanan Listrik 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja cakupan layanan listrik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 100%, tahun 2013 

sebesar 100% dan di tahun 2014 target sebesar 98%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 

2014 pencapaian sebesar 100%. 

d. Untuk cakupan layanan listrik pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 
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Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, cakupan layanan listrik juga tidak 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam cakupan layanan listrik. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk cakupan layanan listrik pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan 

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 

 

Sasaran 45: 

Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya 

standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial 

maupun ekonomi; 

Indikator: 

1. Penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi 

a. Penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 0%, dengan pencapaian kinerja 37,35%.  

b. Pencapaian kinerja penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi pada tahun 

2012 sebesar 0%, dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi sebesar 37,35%,  hal ini 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 
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           Gambar.  Pencapaian Penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebesar 0%, 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% 

dan tahun 2014 pencapaian sebesar 37,35%. 

d. Untuk penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi pencapaian tahun 2012 

s/d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, penetapan Perda RTRW Kota 

Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab keberhasilan tersebut yaitu : 

 Tersedianya anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk penetapan Perda RTRW Kota Tebing 

Tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Perencanaan Tata Ruang  
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dengan kegiatan sebagai berikut : 

 Cetakan dokumen RTRW 

 Perencanaan pembangunan prasarana umum/dasar Rusunawa jalan 

Persatuan 

 Menyusun DED WTP Air Minum Kota Tebing Tinggi 

 

2. RDTRK 

a. RDTRK ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 dokumen, dengan 

pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja RDTRK pada tahun 2012 sebesar 0%, dan tahun 2013 

sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada 

tahun 2014 persentase pencapaian kinerja untuk RDTRK sebesar 0%,  hal ini 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Grafik Pencapaian RDTRK 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja RDTRK pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan di 

tahun 2014 target sebanyak 2 dokumen, dengan tingkat pencapaian tahun 

2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 pencapaian sebesar 

0%. 

d. Untuk RDTRK pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 
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Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, RDTRK juga tidak mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyebab kegagalan tersebut 

adalah : 

 Belum tersedianya anggaran dana, sehingga kegiatan belum bisa 

dilaksanakan. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam RDTRK. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk RDTRK pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Tidak adanya program kegiatan pada urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi. 

 

3. Rasio RTH 

a. Rasio RTH ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 6%, dengan pencapaian 

kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja rasio RTH pada tahun 2012 sebesar 100%, dan tahun 2013 

sebesar 100%, dalam hal ini tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja untuk rasio RTH sebesar 0%,  

hal ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Pencapaian Rasio RTH 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja rasio RTH pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan 

di tahun 2014 target sebesar 6%, dengan tingkat pencapaian tahun 2012 

sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 pencapaian sebesar 

0%. 

d. Untuk rasio RTH pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, rasio RTH mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya. Adapun penyebab kegagalan tersebut adalah : 

 Tidak adanya program kegiatan dalam urusan wajib Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam rasio RTH. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk rasio RTH pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Tidak adanya program kegiatan pada urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi. 

 

Rasio RTH 

a. Ratio RTH target yang ditetapkan adalah 6% dapat terealisasi sebesar 6% 

dengan capaian kinerja 100%. 

b. Pencapaian yang sama pada Tahun 2012 dan 2013 yakni masing – masing 

sebesar 100%., hal ini menunjukkan keberhasilan yang berkelanjutan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja ratio RTH pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah 

sesuai untuk tiap tahunnya. 

d. Hal-hal yang mendukung capaian kinerja adalah : 
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 Pembuatan taman/penghijauan di daerah pedestrian dan jalan ptotokol 

serta taman kelurahan. 

 Adanya pengembangan pembibitan tanamanan bunga/pohon dan 

pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan air 

pada RTH. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman  kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Ratio RTH di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing 

Tinggi  adalah :  

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan : 

Penataan RTH di Daerah pedestrian dan median jalan protokol yang 

digunakan untuk pembuatan 1 buah taman di daerah pedestrian dan median 

jalan protokol jalan D.I Panjaitan. 

Penataan RTH Pemakaman yang digunakan untuk biaya pengadaan konstruksi 

pagar di pemakaman Kel. Bandar Utama dan tembok penahan di 

pemakaman Tualang, Jl. P. Sumatra 

 

4. Rasio rumah ber-IMB 

a. Rasio rumah ber-IMB ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 700 unit dan 

terealisasi sebanyak 538 unit dengan pencapaian kinerja 64,52% 

b. Rasio rumah ber-IMB pada tahun 2014  capaian kinerja 64,52% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 110, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100,3. 

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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Gambar Pencapaian Rasio Rumah ber IMB 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Rasio rumah ber-IMB pada Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Tebing Tinggi  telah sesuai. Di dalam renstra target tahun 2012 

sebanyak 600 unit, tahun 2013 sebanyak 650 unit dan tahun 2014 sebanyak 

700 unit dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100,3%, tahun 2013 

sebesar 110% dan di tahun 2014 sebesar 64,52%. 

d. Rasio rumah ber-IMB sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan 

 Adanya standard operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam 

pengurusan IMB 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan 

 Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan 

pelayanan perijinan 

 Mensosialisasikan peraturan yang berlaku agar pengurusan izin dapat 

memahami dengan mudah/jelas peraturan tersebut sehingga tidak 

menyulitkan dalam pengurusan perizinan. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya adalah: 

100,30%
110%

64,53%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Pencapaian Rasio Rumah Ber-IMB



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

473 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan 

bangunan 

 Pembangunan pada tahun 2014 lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya 

disebabkan karena lahan untuk pembangunan lebih sedikit. 

 Adanya perubahan standard operasional prosedur (SOP) dalam 

pengurusan IMB 

 Adanya Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Teknis 

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan 

 Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan Peraturan 

Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Teknis 

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi 

telah memberikan layanan perizinan dengan cara keliling melalui mobil 

layanan keliling yang dapat dengan mudah untuk melakukan pelayanan 

perijinan. 

 Melakukan sosialisasi pelayanan perijinan dengan memakai media 

informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan-jalan tertentu sehingga 

mudah untuk dilihat. 

 Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugas pelayanan perijinan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Rasio rumah ber-IMB di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
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Kegiatan: Pengembangan dan Penataan Sistem Administrasi Perijinan  

Berbasis QR-Code yang berguna untuk mencegah terjadinya 

penipuan/pemalsuan sertifikat pelayanan perijinan. 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang berguna untuk 

meningkatkan pelayanan perijinan dengan cara keliling di lokasi-lokasi 

yang mudah dicapai oleh masyarakat khususnya dalam pengurusan 

perizinan. 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

Kegiatan:  Sharing information perijinan  

Kegiatan:  Pelatihan etika pelayanan yang berguna untuk dapat 

mengetahui/ menambah wawasan dalam melaksanakan pelayanan 

perijinan yang baik serta melatih sumber daya aparatur dalam 

memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat 

 

 

 

5. Cakupan layanan sampah 

a. Cakupan Layanan Sampah pada tahun 2014 target yang ditetapkan adalah 

73% dapat terealisasi sebesar 71,55% dengan capaian kinerja 98,01%. 

b. Cakupan layanan sampah pada tahun 2012 capaian kinerja …..% dan pada 

Tahun 2013 capaian kinerja 124%, hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan 

capaian  kinerja 98,01%, hal ini menunjukkan penurunan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Cakupan layanan sampah pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan telah sesuai untuk tiap tahunnya. 

d. Untuk Cakupan layanan sampah pada tahun 2012 dan 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung capaian 

kinerja tersebut adalah : 
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 Pengutipan sampah-sampah rumah tangga secara langsung ke setiap 

rumah yang dilakukan oleh petugas pengutip sampah dengan 

menggunakan becak. 

 Penempatan kontainer sampah di tempat-tempat strategis yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan penambahan tempat sampah/tong 

sampah di tempat-tempat umum.  

 Kinerja dari aparat dilapangan sangat maksimal dan didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. 

 Adanya perhatian kepada aparatur dalam bentuk pemberian 

penghargaan, penyediaan pakaian keselamatan kerja dan penyediaan 

perlindungan jaminan sosial. 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami sedikit penurunan, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena keberhasilan sosialisasi Pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat (PSBM), pembentukkan bank – bank sampah 

dan terbentuknya kelompok – kelompok PSBM sehingga timbulan sampah 

yang ada menjadi berkurang akibat pemanfaatan, penggunaan dan 

pendaurulangan sampah kembali. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman  kepada masyarakat. 

 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Cakupan layanan sampah di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan 

: 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 

yang digunakan untuk biaya BBM kendaraan operasional angkutan sampah 

dan lain - lain, perawatan bak kontainer penggantian suku cadang dan 

pembayaran pajak kendaraan operasional. 
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6. Rasio rumah bersanitasi sehat 

a. Rasio rumah bersanitasi sehat pada tahun 2014 target yang ditetapkan 

adalah 80% dapat terealisasi sebesar ......% dengan capaian kinerja .......%. 

b. Cakupan layanan sampah pada tahun 2014 capaian kinerja .....% dan pada 

Tahun 2012 capaian kinerja 100%, dan pada Tahun 2013 capaian kinerja 100% 

hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi bila dibandingkan 

pada tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami kestabilan karena angka 

capaian kinerja tetap.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Rasio rumah bersanitasi sehat pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi ..... Di dalam Renstra targetnya pada tahun 

2012  

d. Untuk Cakupan layanan sampah pada tahun 2012 dan 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung capaian 

kinerja tersebut adalah : 

 Pengutipan sampah-sampah rumah tangga secara langsung ke setiap 

rumah yang dilakukan oleh petugas pengutip sampah dengan 

menggunakan becak. 

 Penempatan kontainer sampah di tempat-tempat strategis yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan penambahan tempat sampah/tong 

sampah di tempat-tempat umum.  

 Kinerja dari aparat dilapangan sangat maksimal dan didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. 

 Adanya perhatian kepada aparatur dalam bentuk pemberian 

penghargaan, penyediaan pakaian keselamatan kerja dan penyediaan 

perlindungan jaminan sosial. 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami sedikit penurunan, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena keberhasilan sosialisasi Pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat (PSBM), pembentukkan bank – bank sampah 

dan terbentuknya kelompok – kelompok PSBM sehingga timbulan sampah 
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yang ada menjadi berkurang akibat pemanfaatan, penggunaan dan 

pendaurulangan sampah kembali. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman  kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Cakupan layanan sampah di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan 

: 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 

yang digunakan untuk biaya BBM kendaraan operasional angkutan sampah dan 

lain - lain, perawatan bak kontainer penggantian suku cadang dan pembayaran 

pajak kendaraan operasional. 

7. IPAL Komunal 

8. IPAL Industri 

a. IPAL Industri pada tahun 2014 mencapai 0%, dengan target 0 unit. 

b. IPAL Industri pada tahun 2012-2014 capaian kinerja 0%, tahun 2012 capaian 

kinerja 0%, sedangkan pada Tahun 2013 capaian kinerja 0%, dengan hal ini 

menunjukkan capaian tidak adanya kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar IPAL Industri 
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c. Di dalam  Renstra dan dokumen perjanjian kinerja target untuk indikator 

IPAL Industri pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi tidak ada 

kegiatan.  

d. Untuk IPAL Industri pada tahun 2012-2013 tidak ada kegiatan 

 Adapun kendala yang dihadapi oleh  Kantor Lingkungan Hidup karena 

kegiatan ini tidak dianggarkan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya Sumber Daya 

Manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada 

masyarakat. 

f. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dikerjakan 

Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan sasaran dan indikator sasaran 

IPAL industri  tidak ada. 

 

9. IPAL UKM 

a. IPAL UKM pada tahun 2014 mencapai 0%, dengan target 0 unit. 

b. IPAL UKM pada tahun 2012-2014 capaian kinerja 0%, tahun 2012 capaian 

kinerja 0%, sedangkan pada Tahun 2013 capaian kinerja 0%, dengan hal ini 

menunjukkan capaian tidak adanya kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IPAL UKM 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen perjanjian kinerja target untuk 

indikator IPAL UKM pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 

tidak sesuai. Dimana Renstra pada tahun 2012 target 2 unit capaian kinerja 
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0%, tahun 2013 target 0 unit capaian kinerja 0% dan di tahun 2014 target 0 

unit capaian kinerja 0%. 

 

 

d. Untuk IPAL UKM pada tahun 2012-2013 tidak ada kegiatan 

 Adapun kendala yang dihadapi oleh  Kantor Lingkungan Hidup karena 

kegiatan ini tidak dianggarkan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya Sumber Daya 

Manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada 

masyarakat. 

f. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dikerjakan 

Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan sasaran dan indikator sasaran 

IPAL UKM  tidak ada. 

 

10. Sumur resapan 

a. Sumur Resapan pada tahun 2014 mencapai 0%, dengan target 35 unit. 

b. Sumur Resapan pada tahun 2012 capaian kinerja 9,5%, sedangkan pada 

Tahun 2013 capaian kinerja 10,7%, dengan hal ini menunjukkan capaian 

kinerja mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 

capaian kinerja 0% maka mengalami penurunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Sumur Resapan 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen perjanjian kinerja target untuk 

indikator sumur resapan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra pada tahun 2012 target 21 unit capaian 

kinerja 9,5%, tahun 2013 target 28 unit capaian kinerja 10,7% dan di tahun 

2014 target 35 unit capaian kinerja 0%. 

d. Untuk sumur resapan pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan. 

Adapun hal yang mendukung tercapainya capaian kinerja tersebut adalah : 

 Adanya peran serta aparatur dalam melakukan kegiatan 

 Adanya kerjasama instansi dengan masyarakat dalam penerimaan 

kegiatan ini 

 Terlaksananya pengelolaan sumur resapan di Tebing Tinggi 

 Masyarakat sadar lingkungan oleh bahayanya banjir 

Adapun upaya untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja 

tersebut adalah : 

 Meningkatkan kerjasama antar instansi dengan masyarakat 

 Kesadaran masyarakat mulai meningkat akan dampak bahaya banjir 

 Menjaga dan memelihara sumur resapan sebagai kebutuhan bersama 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, faktor-faktor 

penyebabnya antara lain adalah : 

 Tidak ada anggaran dalam kegiatan tahun 2014 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya Sumber Daya 

Manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam memberikan pelayanan lingkungan kepada 

masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

indikator sumur resapan adalah : 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

dengan kegiatan pembuatan sumur resapan. 

g. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dikerjakan 

Kantor Lingkungan Hidup namun terkait dengan sasaran dan indikator 

sasaran sumur resapan tidak ada. 
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11. Naskah akademis Perda IPAL Komunal 

12. Penetapan Perda IPAL Komunal 

a. Penetapan Perda IPAL Komunal pada tahun 2014 tidak ditargetkan dan 

tidak ada realisasinya karena tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang IPAL Komunal, akan tetapi untuk memfasilitasi dan memberikan 

payung hukum terhadap pengelolaan air limbah maka ditetapkanlah 

Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. 

b. Penetapan Perda IPAL Komunal pada tahun 2014  tidak ada capaian kinerja 

dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja, dan pada tahun 2012 tidak 

ada capaian kinerja juga, ini mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dari tahun ke 

tahun.  

 

13. Razia pelanggaran tata ruang 

Pada tahun 2013 ditargetkan 4 kali bulan namun tidak teralisasi 

  Adapun hal hal yang mendukung tidak tercapainya 100% adalah : 

- Jumlah staf yang kurang. 

- Perlu mengikuti pelatihan maupun kursus yang berhubungan dengan tata 

ruang kepada staf yang membidangi. 

 

14. Persentase  RTH di DAS 

a. Presentase RTH di DAS target yang ditetapkan adalah 45% dapat terealisasi 

sebesar 40% dengan capaian kinerja 88,89%,  

b. Persentase RTH di DAS pada Tahun 2014 capaian kinerja 88,89%, dan pada 

Tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada Tahun 2014 capaian kinerja 

100%. Ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat pada 

tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami kestabilan dengan angka capaian 

kinerja tetap. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Presentase RTH di DAS pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2014 
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sebesar 45%, Tahun 2013 sebesar 40%, Tahun 2012 sebesar  35% dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan 

Tahun 2014 sebesar 88,89%. 

d. Persentase RTH di DAS sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan 

karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. 

Adapun hal-hal yang mendukung capaian kinerja adalah : 

 Adanya kerjasama dengan instansi lainnya seperti Dinas Pertanian dan 

Kantor Lingkungan Hidup yang melaksanakan penanaman bibit 

tanaman/pohon di kawasan DAS. 

 Adanya pengembangan pembibitan tanamanan/pohon untuk 

menggantikan tanaman yang layu/mati di kawasan DAS. 

 Pemeliharaan secara rutin terhadap tanaman/pohon di RTH seperti 

penyiraman dan pemotongan rumput. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Adanya lahan untuk pembuatan taman-taman kelurahan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Tidak ada lagi kegiatan pembuatan taman kelurahan, hal ini 

dikarenakan tidak adanya lahan milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

untuk dibuat menjadi taman kelurahan. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Agar kedepan Pemerintah Kota Tebing Tinggi menjadi adanya lahan 

taman-taman kelurahan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan dibidang kebersihan, 

pertamanan dan pemakaman  kepada masyarakat. 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator presentase RTH di DAS pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  

dengan Kegiatan : 

 Pemeliharaan RTH, digunakan untuk pemeliharaan tanaman dan 

penataan RTH di kota Tebing Tinggi termasuk di daerah DAS. 

 Pengembangan pembibitan digunakan untuk pembelian bibit tanaman, 

bunga dan pohon, pembelian bahan kimia dan pupuk untuk 

mengembangkan bibit. 

 

Sasaran 46: 

Tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan 

Indikator: 

1. Pertumbuhan angkutan umum 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 20% dan terealisasi 18% yang berarti 

pencapaian kinerja adalah 90%. 

b. Pada tahun tahun 2014 menjadi 90% dan 2013 sebesar 15% dan 2012 

Pertumbuhan angkutan umum dengan pencapaian sebesar 13,37%, hal ini 

berarti menunjukkan peningkatan. 

 

Gambar Pertumbuhan Angkutan Umum 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja pertumbuhan angkutan umum pada Dinas Perhubungan 

13,37% 15%

90,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Pertumbuhan angkutan umum



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

484 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Kota Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih kurang. Dimana 

Renstra target tahun 2012 25%, ditahun 2013 ditargetkan 20% dan di tahun 

2014 ditargetkan 20% dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 13,37%, 

tahun 2013 sebesar 15% dan di tahun 2014 sebesar 90%. 

d. Pada tahun 2012 sebesar 13,37% karena angkutan umum sedikit yang 

bertambah sedangkan tahun 2013 sebesar 15% karena ada kegiatan 

sosialisasi jaringan trayek yang berdampak terhadap pertumbuhan angkutan 

umum. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

pertumbuhan angkutan umum yaitu indikator “tersedianya angkutan 

umum yang sudah melayani jaringan jalan wilayah kota” dengan capaian 

tahun 2014 sebesar 54,55%. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

pada tahun 2014 adalah karena peningkatan upaya pelayanan oleh Dinas 

Perhubungan melalui sosialisasi, penghargaan dan penataan pola jaringan 

trayek kepada juru mudi angkutan kota sehingga menarik minat untuk 

menambah angkutan umumnya. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan pertumbuhan 

angkutan umum kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

penurunan angka kecelakaan adalah Program Peningkatan pelayanan 

angkutan melalui kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan 

supir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan. 

 

2. Pertumbuhan penumpang angkutan umum 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 10% dan terealisasi 8,5% yang berarti 

pencapaian kinerja adalah 85 %. 
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b. Pada tahun 2014 sebesar 85% dan 2013 sebesar 80% dan tahun 2012 

Pertumbuhan penumpang angkutan umum dengan pencapaian sebesar 86%, 

hal ini berarti menunjukkan peningkatan. 

 

Gambar Pertumbuhan Penumpang Angkutan Umum 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja pertumbuhan penumpang angkutan umum pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih 

kurang. Dimana Renstra target tahun 2012 10%, ditahun 2013 ditargetkan 

11% dan di tahun 2014 ditargetkan 12% dengan capaian kinerja tahun 2012 

sebesar 86%, tahun 2013 sebesar 80% dan di tahun 2014 sebesar 85%. 

d. Pada tahun 2012 sebesar 86% karena banyak masyarakat yang melakukan 

perjalanan  menggunakan angkutan umum sedangkan tahun 2013 sebesar 

80% terjadi penurunan karena sebagian penumpang berpindah 

menggunakan moda angkutan pribadi. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

sasaran pertumbuhan penumpang angkutan umum tidak ada 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

adalah karena peningkatan upaya perbaikan sarana dan prasarana fasilitas 

perlengkapan jalan misalnya halte tempat menunggu penumpang, 

kesadaran pengguna jalan juga meningkat serta displin berlalu lintas yang 

lebih tertib. 
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g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan pertumbuhan 

penumpang angkutan umum kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

penurunan angka kecelakaan adalah program peningkatan pelayanan 

angkutan melalui kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan 

umum di jalan raya dan program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas LLAJ melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas 

perlengkapan jalan.  

 

3. Izin trayek yang dikeluarkan 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 280 buah dan terealisasi 226 buah 

yang berarti pencapaian kinerja adalah 80,71%. 

b. Pada tahun tahun 2014 sebesar 80,71% dan 2013 sebesar 83,57% dan 2012 Ijin 

trayek yang dikeluarkan dengan pencapaian sebesar 92,86%, hal ini berarti 

menunjukkan penurunan. 

 

Gambar Izin Trayek yang Dikeluarkan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja ijin trayek yang dikeluarkan pada Dinas Perhubungan Kota 

Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih kurang. Dimana 

Renstra target tahun 2012 280 buah, ditahun 2013 ditargetkan 280 buah dan 
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di tahun 2014 ditargetkan 280 buah dengan capaian kinerja tahun 2012 

sebesar 92,86%, tahun 2013 sebesar 83,57% dan di tahun 2014 sebesar 80,71%. 

d. Pada tahun 2012 sebesar 92,86% karena cukup banyak angkutan yang 

melakukan pengurusan ijin trayek sedangkan tahun 2013 hanya 83,57% 

karena terjadi pengurangan angkutan kota yang mengurus ijin trayek. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

pengurusan ijin trayek tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab menurunnya atau kurang tercapainya indikator 

tersebut pada tahun 2014 adalah karena kurangnya kesadaran dari 

pengguna angkutan kota untuk melakukan perpanjangan ijin trayek. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan ijin trayek yang 

dikeluarkan kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator ijin 

trayek yang dikeluarkan adalah Program Peningkatan pelayanan angkutan 

melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 

angkutan dan kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan 

umum di jalan raya. 

 

4. Angkutan umum yang diuji KIR 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 3083 unit dan terealisasi 3039 yang 

berarti pencapaian kinerja adalah 98,57%. 

b. Pada tahun 2014 sebesar 98,57% dan 2013 sebesar 98,06% dan tahun 2012 

Jumlah angkutan umum yang diuji KIR dengan pencapaian sebesar 160,44%, 

hal ini berarti menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja Jumlah angkutan umum yang diuji KIR pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah mendekati target dan bahkan ada 

yang melebihi. Dimana Renstra target tahun 2012 2907 unit, ditahun 2013 

ditargetkan 2994 unit dan di tahun 2014 ditargetkan 3083 unit dengan 

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 160,44%, tahun 2013 sebesar 98,06% dan 

di tahun 2014 sebesar 98,57%. 

d. Pada tahun 2012 sebesar 160,44% karena kesadaran angkutan umum cukup 

tinggi untuk diuji KIR sedangkan tahun 2013 sebesar 98,06 karena angkutan 

umum yang diuji KIR berkurang karena kurangnya pengawasan dan 

pengendalian. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

jumlah angkutan yang diuji KIR yaitu indikator “tersedianya unit pengujian 

kendaraan bermotor bagi kota” dengan capaian tahun 2014 sebesar 100%. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau hampir tercapainya indikator 

tersebut adalah karena peningkatan upaya pelayanan oleh Dinas 

Perhubungan melalui sosialisasi, penertiban secara rutin dan berkelanjutan 

sehingga tingkat kepatuhan pemilik kendaraan wajib uji untuk mengkirkan 

kendaraannya juga semakin meningkat. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel jumlah angkutan umum yang diuji KIR



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

489 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan angkutan umum 

yang diuji KIR kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator 

penurunan angka kecelakaan adalah Program Peningkatan kelaikan 

pengoperasian kendaraan bermotor melalui kegiatan pelaksanaan uji petik 

kendaraan bermotor. 

 

5. Rapat koordinasi dengan pihak kepolisian 

a. Pada tahun 2014 target adalah sebesar 4 kali dan terealisasi 4 kali yang 

berarti pencapaian kinerja adalah 100%. 

b. Pada tahun tahun 2014 menjadi 100% dan 2013 sebesar 100% dan 2012 rapat 

koordinasi dengan dengan pencapaian sebesar 50%, hal ini berarti 

menunjukkan peningkatan. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja target untuk 

indikator kinerja rapat koordinasi dengan pihak kepolisian pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi telah mendekati target walaupun masih 

kurang. Dimana Renstra target tahun 2012 4 kali, ditahun 2013 ditargetkan 4 

kali dan di tahun 2014 ditargetkan 4 kali dengan capaian kinerja tahun 2012 

sebesar 50%, tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 100%. 
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d. Pada tahun 2012 tercapai sebesar 50% karena kegiatan Forum LLAJ yang 

melibatkan pihak kepolisian hanya terlaksana sebanyak 2 kali sedangkan 

tahun 2013 sebesar 100% karena kegiatan Forum LLAJ terlaksana penuh 

sebanyak 4 kali karena perencanaan yang baik. 

e. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional yang dikerjakan 

Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait atau sesuai dengan indikator 

rapat koordinasi dengan pihak kepolisian tidak ada. 

f. Faktor faktor penyebab meningkatnya atau tercapainya indikator tersebut 

adalah karena peningkatan upaya pelayanan oleh Dinas Perhubungan 

melalui ketepatan waktu untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dengan 

instansi terkait termasuk kepolisian. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam memberikan pelayanan rapat koordinasi 

dengan kepolisian kepada masyarakat. 

h. Program/kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pada indikator rapat 

koordinasi dengan pihak kepolisian adalah Program Peningkatan pelayanan 

angkutan melalui kegiatan Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Kota Tebing Tinggi 

yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, 

sarana drainase, pasar dan terminal  dengan indikator kinerja : 

a. Lamanya genangan air didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 
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b. Persentase cakupan wilayah banjir didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

c. Panjang jalan kota dalam kondisi baik didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

d. Usulan penanganan banjir yang ditampung didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

e. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

f. Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 
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indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

150.000.000,- realisasi dana Rp. 149.607.400,- sehingga persentase realisasi 

dana 99,74% 

g. Disusunnya SOP dan sistem peringatan dini bahaya banjir didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di BPBD, Badan Kesbangpol dan Linmas, BPMPK Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

h. Bendung gerak yang dibangun didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

i. Talud yang dibangun didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

7.000.000.000,- realisasi dana Rp. 6.796.900.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 97,10% 

j. Sungai yang dikeruk didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 
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Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.000.000.000,- realisasi dana Rp. 997.660.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 99,77% 

k. Jalan inspeksi yang dibangun didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

l. Rusunawa yang dibangun didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.110.000.000,- realisasi dana Rp. 1.108.413.636,- sehingga persentase 

realisasi dana 99,86% 

m. Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam 

penanggulangan bencana didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

dengan Kegiatan: 

 Peningkatan kemahiran aparatur Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dalam menghadapi kebencanaan.  

 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

dengan kegiatan: 

 Simulasi gladi penanggulangan banjir bandang 

 Pelatihan dasar penanggulangan gempa bumi dan kebakaran 
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jumlah dana sebesar Rp. 89.380.800,- realisasi dana Rp. 89.240.800,- 

sehingga persentase realisasi dana 99,84%. 

 

n. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam dengan Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi 

penduduk di tempat penampungan sementara 

 Program Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial 

dengan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat 

Bencana Alam 

Jumlah dana sebesar Rp. 174.500.000,- realisasi dana Rp. 158.887.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 91,05%. 

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Tersedianya infrastruktur, sarana 

dan prasarana yang berkualitas dan terdistribusi secara merata ke seluruh 

wilayah kota  dengan indikator kinerja: 

a. Penurunan angka kecelakaaan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui 

kegiatan studi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kota 

tebing tinggi dengan anggaran Rp 200.000.000,- dan realisasi dana Rp 

196.900.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan 

persentase 98,45 %, program peningkatan pelayanan angkutan melalui 

kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 

raya dengan anggaran Rp 87.286.000,- dan realisasi dana Rp 84.586.000,- 

dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 96,91% 
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b. Rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan 

pengadaan rambu rambu lalu lintas dengan anggaran Rp 556.622.000,- 

dan realisasi dana Rp 531.021.000,- dan berarti realisasi pencapaian 

keuangan dengan persentase 95,40 % dan kegiatan pengadaan dan 

pemasangan marka jalan kota dengan anggaran Rp 491.108.000,- dan 

realisasi dana Rp 487.174.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan 

dengan persentase 99,20 %. 

c. Persentase peningkatan status jalan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui 

kegiatan studi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kota 

tebing tinggi dengan anggaran Rp 200.000.000,- dan realisasi dana Rp 

196.900.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan 

persentase 98,45%, program peningkatan pelayanan angkutan melalui 

kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan 

raya dengan anggaran Rp 87.286.000,- dan realisasi dana Rp 84.586.000,- 

dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 96,91% dan 

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui 

kegiatan pengadaan rambu rambu lalu lintas dengan anggaran Rp 

556.622.000,- dan realisasi dana Rp 531.021.000,- dan berarti realisasi 

pencapaian keuangan dengan persentase 95,40%. 

 

d. Pembangunan jalan dan jembatan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 
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25.799.044.050,- realisasi dana Rp. 23.906.757.123,- sehingga persentase 

realisasi dana 92,67% 

e. Pembukaan jalan akses baru didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

f. Persentase jalan yang terpasang LPJU didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

Penerangan, jalan, taman dan hutan kota/Pengadaan Lampu 

penerangan jalan umum dengan jumlah dana yang ditargetkan sebesar 

Rp. 1.601.900.000,-  realisasi dana yang telah teralisasi sebesar Rp. 

1.588.100.000,-  sehingga realisasi persentase dana sebesar 99,14%. 

g. Jumlah izin trayek yang dikeluarkan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

h. Cakupan layanan informasi telematika didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 
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i. Usulan pembangunan infrastruktur yang ditampung didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

j. Indeks relatif ketersediaan infrastruktur (IRKI) per kecamatan didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.180.570.000,- realisasi dana Rp. 1.143.070.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 96,82% 

k. Rasio panjang jalan kondisi baik didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

15.249.027.200,- realisasi dana Rp. 14.415.597.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 94,53% 

l. Rasio bangunan gedung pemerintah kondisi baik didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.750.000.000,- realisasi dana Rp. 1.692.106.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 96,69% 

m. Rasio bangunan sekolah kondisi baik didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 
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Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

6.262.690.000,- realisasi dana Rp. 6.187.537.720,- sehingga persentase 

realisasi dana 98,22% 

n. Rasio fasilitas kesehatan kondisi baik didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

5.000.000.000,- realisasi dana Rp. 4.875.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 98,22% 

o. Rasio drainase kondisi baik didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

400.000.000,- realisasi dana Rp. 400.000.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 100% 

p. Rasio permukiman layak huni didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.687.325.000,- realisasi dana Rp. 1.687.325.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

q. Rasio pasar kondisi baik/Pengajuan pembangunan pasar didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Sosialisasi penempatan para pedagang jumlah 

dana sebesar Rp. 31.950.000,- realisasi dana Rp. 31.670.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 100% 
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r. Cakupan layanan air bersih didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

...................,- realisasi dana Rp. ...................,- sehingga persentase realisasi 

dana ........% 

s. Cakupan layanan air bersih didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

965.844.000,- realisasi dana Rp. 0,- sehingga persentase realisasi dana 0% 

t. Cakupan layanan listrik didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

1.728.000,- realisasi dana Rp. 1.728.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 100% 

 

3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pembangunan aktivitas sosial maupun ekonomi dengan 

indikator kinerja : 

a. Penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Pekerjaan Umum, dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 
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865.000.000,- realisasi dana Rp. 323.092.500,- sehingga persentase realisasi 

dana 37,35% 

 

b. RDTRK didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

c. Rasio RTH didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran 

dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  

dengan Kegiatan: 

Penataan RTH di Daerah pedestrian dan median jalan protokol dengan 

jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp.330.000.000,-  realisasi dana 

yang telah  terealisasi Rp.328.060.000,-, sehingga realisasi persentase 

dana sebesar 99,41%. 

Penataan RTH Pemakaman dengan jumlah dana yang ditargetkan 

sebesar Rp.400.750.000,- realisasi dana yang telah terealisasi Rp 

397.311.000,- , sehingga realisasi persentase dana sebesar 99,14%. 

 

d. Rasio rumah ber-IMB didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Pengembangan dan Penataan Sistem 

Administrasi Perijinan Berbasis QR-Code jumlah dana sebesar Rp. 

120.000.000,- realisasi dana Rp. 120.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 
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 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dana 

sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi dana Rp. 197.600.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 98,80% 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

Kegiatan Sharing Informasi Perijinan jumlah dana sebesar Rp. 

150.000.000,-, realisasi dana Rp. 143.157.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 95,44% dan Kegiatan Pelatihan Etika Pelayanan jumlah 

dana sebesar Rp. 80.000.000,- realisasi dana Rp. 78.400.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 98%. 

 

e. Cakupan layanan sampah didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

dengan Kegiatan: 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan dengan  jumlah dana yang ditargetkan sebesar 

Rp.1.841.965.000,- realisasi dana yang telah terealisasi sebesar 

Rp.1.693.205.666,- , sehingga realisasi persentase dana sebesar 91,92%. 

f. Rasio rumah bersanitasi sehat didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 

............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

g. IPAL Komunal didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program ................................................................................ dengan Kegiatan 

................................................................................. jumlah dana sebesar Rp. 
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............................, realisasi dana Rp. ............................ sehingga persentase 

realisasi dana ......... % 

h. IPAL Industri didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada kegiatan 

i. IPAL UKM didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran 

dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan 

Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada kegiatan 

j. Sumur Resapan didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada kegiatan 

k. Naskah Akademis Perda IPAL Komunal 

l. Penetapan Perda IPAL Komunal 

m. Razia Pelanggaran Tata Ruang 

n. Persentase RTH di DAS didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  

dengan Kegiatan: 

 Pemeliharaan RTH dengan jumlah dana yang ditargetkan sebesar 

Rp.1.041.165.000,- realisasi dana yang telah terealisasi sebesar 

Rp.973.285.000,-, sehingga realisasi persentase dana sebesar 93,48%. 

 Pengembangan pembibitan dengan jumlah dana yang ditargetkan 

sebesar Rp.138.600.100,- realisasi dana yang telah terealisasi sebesar 

Rp.126.743.000,- , sehingga realisasi persentase dana sebesar 91,45%. 

 

4. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Tertatanya transportasi dan lalu 

lintas perkotaan dengan indikator kinerja : 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

503 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

a. Pertumbuhan angkutan umum didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan Pemilihan 

dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum 

Teladan dengan anggaran Rp 6.907.000,- dan realisasi dana Rp 

6.907.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 

100 %. 

 

b. Pertumbuhan penumpang angkutan umum didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan 

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 

dengan anggaran Rp 87.286.000,- dan realisasi dana Rp 84.586.000,- dan 

berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 96,91 % dan 

program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 

melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan 

jalan dengan anggaran Rp 500.000.000,- dan realisasi dana Rp 

499.767.000,- dan berarti realisasi pencapaian keuangan dengan 

persentase 99,95 % . 

 

c. Izin trayek yang dikeluarkan didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan 

pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan 

anggaran Rp 26.750.000,- dan realisasi dana Rp 26.750.000,- dan berarti 

realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 100 % dan kegiatan 

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 

dengan anggaran Rp 87.286.000,- dan realisasi dana Rp 84.586.000,- dan 

berarti realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 96,91 %. 
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d. Angkutan umum yang diuji KIR didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 

melalui kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor dengan 

anggaran Rp 85.095.000,- dan realisasi dana Rp 83.395.000,- dan berarti 

realisasi pencapaian keuangan dengan persentase 98 % 

 

e. Rapat koordinasi dengan pihak kepolisian didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan pelayanan angkutan melalui kegiatan Pelaksanaan 

forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan anggaran Rp 69.395.700,- 

dan realisasi dana Rp 68.395.700,- dan berarti realisasi pencapaian 

keuangan dengan persentase 98,56 %. 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 yang 

dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja 

Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah sebagai 

berikut : 

 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas 
banjir dan infrastruktur yang berkualitas, 
misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan 
terminal 

 
 

     

2. Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana 
yang berkualitas dan terdistribusi secara merata 
ke seluruh wilayah kota 

      

3. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan digunakannya standard pengelolaan 
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lingkungan hidup dalam pembangunan, 
aktivitas sosial maupun ekonomi. 

4. Tertatanya transportasi dan lalu lintas 
perkotaan 

      

 

 

MISI 6 : “Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui 

pemanfaatan usaha yang memiliki prospek; 

 

Untuk mendukung tercapainya misi 6, maka dapat dilihat sasaran strategis dan 

indikator kinerja pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 3.6 

Sasaran strategis dan indikator kinerja misi 6 

Sasaran Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penca

paian 

Tahun 

2012 

(%) 

Penca

paian 

Tahun 

2013 

(%) 

Tahun 2014 

Target 
Reali

sasi 

Pen

cap

aian 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Meningkatnya 
jangkauan 
pelayanan kredit 
bagi koperasi dan 
UMKM; 
  

1 Jumlah dana 
yang 
digulirkan 

- 0 Rp. 
2.000.000.

000 

Rp. 0 0% 

2 Jumlah pelaku 
usaha yang 
mendapatkan 
bantuan 

- 91,81 120 
pelaku 
usaha 

40 
pelak

u 
usaha 

33,3
3% 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas layanan 
lembaga 
keuangan mikro 
(LKM);  
  

1 Jumlah LKM - 66,66 3 unit 2 unit 66,6
6% 

2 Jumlah 
anggota LKM 

- 0 125 org 0 0% 

3 
 

Jumlah 
UMKM dan 
IKM yang 

- 876 -  
(10 buah) 

224 
buah 

2240
% 
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mendapat izin 
usaha/izin 
industri 

Meningkatnya 
pendidikan, 
pelatihan dan 
penyuluhan 
perkoperasian 
bagi anggota dan 
pengelola 
koperasi, serta 
calon anggota 
dan kader 
koperasi semakin 
efektif 

1 Jumlah 
Koperasi 

- 102,28 222 
koperasi 

225 
koper

asi 

101,
35% 

2 Jumlah 
Pengurus / 
pengelola 
koperasi 

- 89,70 443 org 675 
org 

152,
37% 

3 Jumlah 
anggota 
Koperasi 

- 339,84 21.320 
org 

75.57
5 org 

354,
47% 

Meningkatnya 
Pendidikan dan 
Pelatihan kepada 
UMKM 

1 Jumlah 
UMKM / IKM 
yang dilatih 

 331,25 80 org 90 
org 

112,
5% 

2 Persentase 
Jumlah nilai 
produksi 

- 0 40% 38% 95% 

Meningkatnya 
jumlah 
koordinasi, 
sinkronisasi, 
kajian serta 
pemantauan dan 
evaluasi 
kebijakan 
penanggulangan 
kemiskinan di 
bidang keuangan 
mikro dan 
pemanfaatan 
TTG (Teknologi 
Tepat Guna); 

1 Jumlah Pelaku 
UMKM yang 
ikut pelatihan 

- 400 15 org 40 
org 

333,
33% 

      

       

Pengembangan 
Sarana dan 
prasarana 
Distribusi 
Perdagangan; 
  

1 Persentase 
daya tampung 
pasar 
kerajinan 
terhadap  
produksi 

- 83,33 70% 55% 78,5
7% 
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UMKM 

2 Jumlah 
pameran 
tingkat 
Nasional/Regi
onal 

- 50 5 
pameran 

3 
pame
ran 

60% 

       

3 Jumlah pasar 
yang dibangun 

- - - 85,93
% 

85,9
3% 

Menjaga fungsi 
dan keberadaan 
serta efisiensi 
pasar tradisional 
  

1 Jumlah 
pedagang kaki 
lima yang 
membayar 
retribusi 

- - 25 
usaha/R

p 

350 1360
% 

2 Penertiban 
pedagang kaki 
lima 

100 100 30 orang 30 
orang 

100
% 

Meningkatnya 
perlindungan 
konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan  
  
  
  
  

1 Jumlah 
Sengketa 
konsumen 
yang dapat 
diselesaikan 
oleh BPSK 
(Badan 
Penyelesaian 
Sengketa 
Konsumen) 

- 125 24 kasus 10 
kasus 

41,6
6% 

2 Jumlah 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
keamanan 
produk 
konsumen 

- 75 4 kali 4 kali 100
% 

       

       

3 Operasi Pasar 
Murah 

100 100 1 kali 1 kali 100
% 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi Keenam “Melaksanakan 

Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu 
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menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang 

memiliki prospek; yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan 

bahwa : 

Sasaran 47: 

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM; 

Indikator: 

1. Jumlah dana yang digulirkan 

a. Jumlah dana yang digulirkan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 

2.000.000.000,- dan tidak terealisasi dengan pencapaian kinerja 0% . 

b. Jumlah dana yang digulirkan pada tahun 2014  capaian kinerja 0% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, ini menunjukkan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan 

karena tidak ada pergerakan capaian kinerja. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah dana yang digulirkan pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi tidak tercapai (0%). Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1 Milyar, Tahun 2013 

sebesar Rp. 1,5 Milyar, dan Tahun 2014 sebesar Rp. 2 Milyar dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan Tahun 2014 

sebesar 0%. 

d. Jumlah dana yang digulirkan sejak tahun 2012 s.d 2013  tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan, maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

menyebabkannya adalah: 

 UPTD Perkuatan permodalan masih dalam proses pembentukan 

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

0%

0%

0%

1%

1%

1%

2012 2013 2014

Jumlah dana yang digulirkan

Jumlah dana yang 
digulirkan
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan 

 Segera melaksanakan MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan ( BUMN/ Bank ) 

 Segera Menetapkan Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana 

Bergulir 

Sedangkan pada tahun 2014 juga tidak mengalami peningkatan maupun 

penurunan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Belum adanya MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan ( BUMN/ Bank ) 

 Belum adanya Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

kestagnan capaian kinerja tersebut antara lain: 

 Memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan 

 Segera melaksanakan MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan ( BUMN/ Bank ) 

Segera Menetapkan Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah dana yang 

digulirkan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah dana yang digulirkan di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM  

Kegiatan Penyelesaian pinjaman dana bergulir (PDB-UMKM) bekerjasama 

dengan KPKNL P. Siantar 

 

2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan 
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a. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 120 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 40 pelaku usaha 

dengan pencapai kinerja 33,33%.  

b. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pada tahun 2014  capaian 

kinerja 33,33% % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 91,81%, dan pada 

tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, 

akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pada 

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 

tidak tercapai (0%). Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 

100 pelaku usaha, Tahun 2013 sebanyak 110 pelaku usaha, dan Tahun 2014 

sebanyak 120 pelaku usaha dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

0%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Belum adanya MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan ( BUMN/ Bank ) 

 Belum adanya Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan 

0,00%

91,81%

33,33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan

Jumlah pelaku usaha yang 
mendapatkan bantuan



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

511 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Segera melaksanakan MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan ( BUMN/ Bank ) 

 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Belum adanya MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan (BUMN/ Bank) 

 Belum adanya Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan 

 Segera melaksanakan MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga 

keuangan (BUMN/ Bank) 

 Segera Menetapkan Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana 

Bergulir  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah pelaku usaha yang 

mendapatkan bantuan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan di Dinas 

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 

Kegiatan Penyelesaian pinjaman dana bergulir (PDB-UMKM) bekerjasama 

dengan KPKNL P. Siantar 

 

Sasaran 48: 

Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM); 

Indikator: 

1. Jumlah LKM 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

512 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

a. Jumlah LKM ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 3 unit dan terealisasi 

sebanyak 2 unit dengan pencapaian kinerja 66,66%.  

b. Jumlah LKM pada tahun 2014  capaian kinerja 66,66%% dan pada tahun 2013 

capaian kinerja 66,66% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini 

mengalami kestabilan dengan capaian kinerja tetap, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah LKM pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 3 LKM, Tahun 2013 sebanyak 3 LKM, 

dan Tahun 2014 sebanyak 3 LKM dan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

0%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Jumlah LKM sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Tidak berkembangnya LKM karena masyarakat lebih memilih 

membentuk koperasi daripada LKM 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan penyuluhan kepada masyrakat untuk membentuk LKM 

sebagai cikal bakal koperasi 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Tidak berkembangnya LKM karena masyarakat lebih memilih 

membentuk koperasi daripada LKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Memberikan penyuluhan kepada masyrakat untuk membentuk LKM 

sebagai cikal bakal koperasi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah LKM. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah LKM di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 

Kegiatan Sosialisasi Perkuatan Permodalan Bagi UMKM 

 

2. Jumlah anggota LKM 

a. Jumlah anggota LKM ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 125 orang dan 

tidak terealisasi dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Jumlah anggota LKM pada tahun 2014  capaian kinerja 0% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini 

menunjukkan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 

ke tahun. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah anggota LKM pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 3 LKM, Tahun 2013 sebanyak 3 

LKM, dan Tahun 2014 sebanyak 3 LKM dengan capaian kinerja di Tahun 

2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Jumlah anggota LKM sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan, maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

menyebabkannya adalah: 

 Tidak berkembangnya LKM karena masyarakat lebih memilih 

membentuk koperasi daripada LKM 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan penyuluhan kepada masyrakat untuk membentuk LKM 

sebagai cikal bakal koperasi 

Sedangkan pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tidak berkembangnya LKM karena masyarakat lebih memilih 

membentuk koperasi daripada LKM 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

kestagnan capaian kinerja tersebut antara lain: 

 Memberikan penyuluhan kepada masyrakat untuk membentuk LKM 

sebagai cikal bakal koperasi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah anggota LKM. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah anggota LKM di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 

Kegiatan Sosialisasi Perkuatan Permodalan Bagi UMKM 
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3. Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry 

a. Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry pada 

tahun 2014 tidak ada ditargetkan 10 buah dan terealisasi sebanyak 224 buah 

dengan pencapaian kinerja 2240%. 

b. Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry pada 

tahun 2014  capaian kinerja 2240% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

876%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin 

industry pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi.  

d. Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Jiwa wira usaha yang besar dari penduduk Tebing Tinggi dan potensi 

lokasi Tebing Tinggi yang strategis 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan bantuan peralatan dan pelatihan wirausaha kepada 

masyarakat 
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 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan sektor UMKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Tetap melanjutkan komitemen dalam mengembangkan UMKM dan 

memberikan pendampingan usaha langsung ke lapangan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah UMKM dan IKM 

yang mendapat izin usaha/izin industry. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin 

industry di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeridengan Kegiatan  

Wajib Daftar Perusahaan (namun kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 

2014. Dan data diperoleh dari KP2T) 

 

 

Sasaran 49: 

Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota 

dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 

Indikator: 

1. Jumlah Koperasi 

a. Jumlah Koperasi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 222 koperasi dan 

terealisasi sebanyak 225 koperasi dengan pencapaian kinerja 101,35%.  

b. Jumlah koperasi pada tahun 2014  capaian kinerja 101,35%% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 102,28, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, 

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah koperasi pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 216 koperasi, Tahun 2013 

sebanyak 219 koperasi, dan Tahun 2014 sebanyak 222 koperasi dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100,92%, Tahun 2013 sebesar 102,28%, 

dan Tahun 2014 sebesar 101,35%. 

d. Jumlah koperasi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing Tinggi 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk 

mengembangkan sektor perkoperasian 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag tetap melakukan 

pembinaan kepada koperasi koperasi yang ada di Kota Tebing Tinggi 

 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Kurangnya personil yang dapat di turunkan ke lapangan untuk 

memberikan pendampingan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 
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 Menambah personil  

 Menambah anggaran 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah koperasi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah koperasi di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

Kegiatan Peringatan HUT Koperasi 

 

2. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi 

a. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

443 orang dan terealisasi sebanyak 675 orang dengan pencapaian kinerja 

152,37%. 

b. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi pada tahun 2014 capaian kinerja 

152,37% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 89,70%, dan pada tahun 2012 

tidak ada capaian kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah Pengurus/pengelola koperasi pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 431 orang, Tahun 2013 

sebanyak 437 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 443 orang dengan capaian 
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kinerja di Tahun 2012 sebesar 64,26%, Tahun 2013 sebesar 89,70%, dan Tahun 

2014 sebesar 152,37%. 

d. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing Tinggi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Tetap memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi – koperasi 

yang ada   di Kota Tebing Tinggi  

 Menambah anggaran dan personil 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing Tinggi 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk   

mengembangkan sektor perkoperasian 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Tetap memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi – koperasi yang 

ada   di Kota Tebing Tinggi  

 Menambah anggaran dan personil 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah 

Pengurus/pengelola koperasi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Pengurus/pengelola koperasi di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  

Kegiatan Penyuluhan tentang perkoperasian 
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3. Jumlah anggota Koperasi 

a. Jumlah anggota Koperasi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 21.320 

orang dan terealisasi sebanyak 75.575 orang dengan pencapaian kinerja 

354,47%. 

b. Jumlah anggota Koperasi pada tahun 2014  capaian kinerja 354,47% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 339,84% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah anggota Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 21.287 orang, Tahun 2013 

sebanyak 21.300 orang dan Tahun 2014 sebanyak 21.320 orang dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 285,39%, Tahun 2013 sebesar 339,84%, 

dan Tahun 2014 sebesar 353,47%. 

d. Jumlah anggota Koperasi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Potensi perkoperasian Kota Tebing Tinggi yang besar 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan dan membina 

koperasi di Kota Tebing Tinggi 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menambah personil/ anggota untuk diturunkan ke lapangan 

 Menambah anggaran 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Potensi perkoperasian Kota Tebing Tinggi yang besar 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan dan membina 

koperasi 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningktkan  Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan 

dan membina koperasi dengan penambahan anggaran dan personil  

 Meningkatkan pengetahuan personil koperasi melalui bimtek 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah anggota Koperasi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah anggota Koperasi di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan kualitas kelembagaan 

Kegiatan Pemberdayaan Dekopinda (Rakerda Dekopinda) 

 

 

Sasaran 50: 

Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM 

Indikator: 

1. Jumlah UMKM / IKM yang dilatih 

a. Jumlah UMKM/IKM yang dilatih ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 80 

orang dan terealisasi sebanyak 90 orang dengan pencapaian kinerja 112,5%. 

b. Jumlah UMKM/IKM yang dilatih pada tahun 2014  capaian kinerja 112,5% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 339,84% dan pada tahun 2012 tidak ada 

capaian kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika 

dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah UMKM/IKM yang dilatih pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 75 orang, Tahun 2013 

sebanyak 80 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 80 orang dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 166,6%, Tahun 2013 sebesar 331,25%, dan 

Tahun 2014 sebesar 112,5%. 

d. Jumlah UMKM/IKM yang dilatih sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan UMKM/IKM  

 Partisipasi aktif dari  pelaku UMKM 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Tetap memberikan  pelatihan bagi pelaku UMKM/IKM 

 Meningkatkan kemampuan personil Diskouperindag 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Keterbatasan anggaran 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Menambah anggaran 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 
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yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah UMKM/IKM yang 

dilatih. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah UMKM/IKM yang dilatih di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah. 

Kegiatan Pelatihan peningkatan mutu produk makanan ringan 

 

2. Persentase Jumlah nilai produksi 

a. Persentase Jumlah nilai produksi ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 40% 

dan terealisasi sebanyak 38% dengan pencapaian kinerja 95%. 

b. Persentase Jumlah nilai produksi pada tahun 2014  capaian kinerja 95% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah nilai produksi pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 20%, Tahun 2013 sebesar 

30%, dan Tahun 2014 sebesar 40% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 90%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan Tahun 2014 sebesar 95%. 
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d. Persentase Jumlah nilai produksi sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan, maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya tersebut adalah: 

 Belum dapat diakomodir dalam kegiatan karena keterbatasan dana 

APBD   

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menampung kegiatan yang mendukung indicator tersebut dalam APBD 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam meningkatkan produksi UMKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Terus melakukan pembinaan kepada UMKM melalui kegiatan-kegiatan 

pelatihan  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah nilai 

produksi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah nilai produksi di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kemampuan Teknologiindustry 

Kegiatan Pelatihan Kemampuan Teknologi  industri 

 

 

Sasaran 51: 

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan 

evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan 

pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna); 

Indikator: 
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1. Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan 

a. Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 15 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang dengan pencapaian 

kinerja 333,33%. 

b. Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan pada tahun 2014 capaian kinerja 

333,33% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 400% dan pada tahun 2012 

tidak ada capaian kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan pada Dinas 

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 5 orang, 

Tahun 2013 sebanyak 10 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 15 orang dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 1200%, Tahun 2013 sebesar 400%, dan 

Tahun 2014 sebesar 333,33%. 

d. Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam 

mengembangkan UMKM melalui pelatihan – pelatihan bagi pelaku 

UMKM 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Tetap memberikan pelatihan – pelatihan bagi pelaku UMKM. 

 Menambah anggaran 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Keterbatasan anggaran 

 Keterbatasan/ kurangnya personil yang memiliki kemampuan dalam 

pembinaan UMKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Menambah anggaran 

 Menambah personil yang cakap dalam pembinaan UMKM 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah Pelaku UMKM 

yang ikut pelatihan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Kegiatan-kegiatan: 

 Pelatihan Pembuatan Acessories 

 Pelatihan pembuatan abon lele 

 

Sasaran 52: 

Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 

Indikator: 

1. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM 
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a. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 78,57% 

dengan pencapaian kinerja 83,33%. 

b. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM pada 

tahun 2014 capaian kinerja 83,33% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

83,33% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  

produksi UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60%, dan Tahun 2014 

sebesar 70% dengan capaian kinerja di Tahn 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 

sebesar 0%, dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam upaya peningkatan penyerapan 

pasar terhadap hasil produk kerajinan  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk rehab/ membangun 

pasar untuk kerajinan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan capaian kinerja 

dengan angka tetap dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 
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 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan UMKM 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Tetap memberikan pembinaan melalui peningkatan / revitaliasai pasar 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase daya tampung 

pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi 

UMKM di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 

 

2. Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional 

a. Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 5 pameran dan terealisasi sebanyak 3 pameran dengan pencapaian 

kinerja 60%. 

b. Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional pada tahun 2014 capaian kinerja 

60% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 50% dan pada tahun 2012 tidak 

ada capaian kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional pada Dinas 
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Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 3 pameran, 

Tahun 2013 sebanyak 4 pameran, dan Tahun 2014 sebanyak 5 pameran 

dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 66,67%, Tahun 2013 sebesar 

50%, dan Tahun 2014 sebesar 60%. 

d. Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Kurangnya kesiapan personil dalam mengikuti pameran skalan nasional. 

 Anggaran yang terbatas 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kemampuan dan jumlah personil 

 Menambah anggaran 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan UMKM 

 Kemampuan APBD yang masih belum memadai 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kemampuan personil 

 Menambah anggaran  

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah pameran tingkat 

Nasional/Regional. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial 

Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda 
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3. Jumlah pasar yang dibangun 

a. Jumlah pasar yang dibangun ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 0 unit, 

dengan pencapaian kinerja 85,93%.  

b. Pencapaian kinerja jumlah pasar yang dibangun pada tahun 2012 sebesar 

0%, dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk jumlah pasar yang dibangun sebesar 85,93%,  hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar.  Grafik Pencapaian Jumlah Pasar yang Dibangun 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja jumlah pasar yang dibangun pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, tahun 2013 

sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebanyak 0 unit, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 85,93%. 

d. Untuk jumlah pasar yang dibangun pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, jumlah pasar yang dibangun 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 
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 Tersedianya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam jumlah pasar yang dibangun. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk jumlah pasar yang dibangun pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Sarana dan Prasarana Gedung dengan kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Pasar. 

    

Sasaran 53: 

Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional 

Indikator: 

1. Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi 

a. Jumlah Pedagang kaki lima yang membayar retribusi yang  ditargetkan pada 

tahun 2014 sebanyak 25 usaha dan terealisasi sebanyak 350 usaha sehingga 

pencapian kinerja 1400 %.  

b. Jumlah PAD dari Pedagang kaki lima yang membayar retribusi pada tahun 

2014 capain kinerja  1400% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 1360 %, dan 

pada tahun 2012 1200,8 % hal ini mengalami kenaikan kelebihan target.  
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c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pedagang kaki lima yang membayar retribusi pada Kantor 

Dispenda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 25 

usaha 2013 25 usaha dan di tahun 2014 target 25 usaha dengan capai kinerja 

di tahun 2012 sebesar 1200,8%, tahun 2013 indikator kinerja 1360% dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 1400%   

d. Untuk Pedagang kaki lima yang membayar retribusi  tahun 2013 s.d 2014 

mengalami melebihi target. Adapun hal-hal yang mendukung melebihi 

target tersebut adalah :  

 Penataan pedagang kaki lima  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2014 antara lain : 

 Penataan pedagang kaki lima ditingkatkan 

 Memperluas tempat pedagang kaki lima untuk berjualan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama  Pedagang kaki lima yang membayar retribusi pada 

Kota Tebing Tinggi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indicator Pedagang kaki lima yang membayar retribusi adalah :  
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Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan Kegiatan: 

Sosialisasi Penempatan Para Pedagang 

 

2. Penertiban pedagang kaki lima 

a. Penertiban pedagang kaki lima ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 30 

orang dan terealisasi sebanyak 30 orang dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Penertiban pedagang kaki lima pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

100%, ini mengalami kestabilan dengan angka pencapaian kinerja tetap. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Penertiban pedagang kaki lima pada Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebanyak 30 orang, Tahun 2013 sebanyak 30 orang, dan 

Tahun 2014 sebanyak 30 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%.  

d. Penertiban pedagang kaki lima sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda. 

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak 

mengalami peningkatan maupun penurunan dikarenakan faktor-faktor 

penyebabnya adalah: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda.   

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya. 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Penertiban pedagang kaki lima. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Penertiban pedagang kaki lima di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dengan Kegiatan 

pengendalian kemananan lingkungan. 

 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dengan Kegiatan 

operasi penegakan Perda. 

 

 

Sasaran 54: 

Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

Indikator: 

1. Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) 
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a. Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 24 

kasus dan terealisasi sebanyak 10 kasus dengan pencapaian kinerja 125%. 

b. Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada tahun 2014 capaian kinerja 125% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 125% dan pada tahun 2012 tidak ada 

capaian kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 24 kasus, Tahun 2013 

sebanyak 24 kasus, dan Tahun 2014 sebanyak 24 kasus dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 33,33%, Tahun 2013 sebesar 125%, dan Tahun 

2014 sebesar 41,66%.  

d. Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Kesadaran masyarakat untuk memperoleh hak – hak sebagai konsumen 

33,33%

125,00%

41,66%
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dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen)

Jumlah Sengketa konsumen 
yang dapat diselesaikan oleh 
yang dapat diselesaikan oleh 
BPSK (Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen)
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kemampuan anggota BPSK dalam menangani  kasus 

sengketa konsumen 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan capaian kinerja 

dengan angka tetap dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak 

konsumen 

 Dibentuknya BPSK oleh Pemerintah Daerah yang ada disekitar Kota 

Tebing Tinggi ( Pematang Siantar dan Sergai) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kemampuan anggota BPSK dalam menangani sengketa 

konsumen 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah Sengketa 

konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen). 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

ProgramPerlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen 
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2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen 

a. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali 

dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen 

pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

75% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan 

produk konsumen pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebin g Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebanyak 4 kali, Tahun 2013 sebanyak 4 kali dan Tahun 

2014 sebanyak 4 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 0%, 

Tahun 2013 sebesar 75%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun 

hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam melindungi hak-hak konsumen 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Tetap melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan produk 

konsumen 

 Meningkatkan kemampuan personil dalam mengawasi keamanan 

produk konsumen 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi 

sebagai Kota jasa yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan 

memberikan perlindungan konsumen melalaui keamanan produk 

produk yang beredar 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Tetap melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan produk 

konsumen 

 Meningkatkan kemampuan personil dalam mengawasi keamanan 

produk konsumen 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah pembinaan dan 

pengawasan terhadap keamanan produk konsumen. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan 

produk konsumen di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Harga Bahan Pokok 

 

3. Operasi Pasar Murah 

a. Operasi Pasar Murah ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1 kali dan 

terealisasi sebanyak 1 kali dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Operasi Pasar Murah pada tahun 2014  capaian kinerja 100% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini 

mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan maupun penurunan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Operasi Pasar Murah pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 1 kali, Tahun 2013 sebanyak 1 

kali, dan Tahun 2014 sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Operasi Pasar Murah sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan, maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 

 Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam menjamin kestabilan harga 

bahan pokok pada hari besar keagamaan 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menambah kuantitas paket pasar murah 

 Menambah anggaran 

 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan capaian kinerja 

dengan angka tetap dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pasar murah 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Menambah kuantitas paket pasar murah 

 Menambah anggaran 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan 

adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat 

mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Operasi Pasar Murah. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Operasi Pasar Murah di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 

an Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Kegiatan Operasi pasar murah rakyat 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya jangkauan 

pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM  dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah dana yang digulirkan 

 Tidak ada program dan kegiatannya karena kegiatannya belum ada di 

tahun 2014. 

b. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 

dengan Kegiatan Penyelesaian pinjaman dana bergulir (PDB - UMKM)   

bekerjasama dengan KPKNL P. Siantar jumlah dana sebesar Rp. 

36.492.000,- realisasi dana Rp. 28.682.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 79% 

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya kapasitas  dan 

kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan indikator kinerja 

: 

a. Jumlah LKM  

b. Jumlah anggota LKM  

c. Jumlah UMKM dan IKM yang mendapatkan izin usaha/izin industri  

 (point a s.d c) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 
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 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 

dengan Kegiatan Sosialisasi perkuatan permodalan bagi UMKM jumlah 

dana sebesar Rp. 35.046.000,- realisasi dana Rp. 0,-sehingga persentase 

realisasi dana 0% 

 

3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola 

kopersi serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif dengan 

indikator kinerja : 

a. Jumlah koperasi  

b. Jumlah pengurus/pengelola koperasi  

c. Jumlah anggota koperasi  

 (point a s.d c) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  

 dengan Kegiatan  

 Peringatan HUT Koperasi  jumlah dana sebesar Rp. 58.896.200,- 

realisasi dana Rp. 62.176.200 ,- sehingga persentase realisasi dana 

90% 

 Pemberdayaan Dekopinda (Rakerda Dekopinda) jumlah dana Rp. 

22.461.600,- realisasi dana Rp. 27.461.600,- sehingga persentase 

realisasi dana 122,26% 

 Penyuluhan tentang perkoperasian jumlah dana Rp. 34.986.100,- 

realisasi dana Rp. 34.986.100,- sehingga persentase realisasi dana 

100% 

 Revitalisasi koperasi yang tidak aktif jumlah dana Rp. 8.493.400,- 

realisasi dana Rp. 0,- sehingga persentase realisasi dana 0% 

 

4. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pendidikan dan  

pelatihan kepada UMKM dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah UMKM/IKM yang dilatih  
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b. Persentase jumlah nilai produksi  

 (point a s.d b) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif Usaha Kecil Menengah  

 dengan Kegiatan Pelatihan peningkatan mutu produk makanan 

ringan jumlah dana sebesar Rp. 44.766.000,- realisasi dana Rp. 

44.766.000,- sehingga persentase realisasi dana 100% 

 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

 dengan Kegiatan Pelatihan kemampuan teknologi industri jumlah 

dana sebesar Rp. 72.800.000,- realisasi dana Rp. 72.800.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 100% 

 

5. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya jumlah 

koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan 

TTG (Teknologi Tepat Guna) dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah koperasi didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program .Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

 dengan Kegiatan: 

 Pelatihan pembuatan acessories jumlah dana sebesar Rp. 

27.238.000,- realisasi dana Rp. 27.238.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

 Pelatihan pembuatan abon lele jumlah dana sebesar Rp. 28.304.000,- 

realisasi dana Rp. 28.304.000,- sehingga persentase realisasi dana 

100%. 

 

6. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Pengembangan sarana dan 

prasarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja : 
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a. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan 

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk jumlah 

dana sebesar Rp. 223.000.000,- realisasi dana Rp. 214.304.900 sehingga 

persentase realisasi dana 96% 

b. Jumlah pameran tingkat nasional/regional didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial dengan 

Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda jumlah dana sebesar Rp. 

160.842.400,- realisasi dana Rp. 157.366.508,- sehingga persentase 

realisasi dana 98% 

c. Jumlah pasar yang dibangun didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 

 

7. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Menjaga fungsi dan keberadaan 

serta efisiensi pasar tradisional dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Sosialisasi penempatan para pedagang  
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jumlah dana sebesar Rp. 31.950.000,-  realisasi dana Rp. 31.670.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 90% 

 

b. Penertiban pedagang kaki lima didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan  

dengan Kegiatan:  

 Pengendalian keamanan lingkungan jumlah dana sebesar Rp. 

858.000.000,- realisasi dana Rp. 847.309.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 98,80% 

 Operasi penegakan Perda jumlah dana sebesar Rp. 190.800.000,- 

realisasi dana Rp. 189.347.500,- sehingga persentase realisasi dana 

99,20% 

 

8. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya perlindungan 

konsumen dan pengamanan perdagangan dengan 544indikator kinerja : 

a. Jumlah sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK 

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan dengan Kegiatan 

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen jumlah dana sebesar Rp. 228.800.000, 

realisasi dana Rp. 216.734.500 sehingga persentase realisasi dana 95% 

 

b. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk 

konsumen didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 
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 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan 

Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Harga Bahan Pokok jumlah dana 

sebesar Rp. 37.667.200, realisasi dana Rp.33.652.200, sehingga 

persentase realisasi dana 89% 

 

c. Operasi pasar murah didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi 

Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeridengan 

Kegiatan Operasi pasar murah rakyat jumlah dana sebesar 

Rp.847.451.100, realisasi dana Rp. 844.958.000 sehingga persentase 

realisasi dana 99,70% 

 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 

yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran 

kinerja Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan 

adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi 
koperasi dan UMKM 

 
 

     

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan 
lembaga keuangan mikro (LKM) 

      

3. Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan 
pengelola koperasi, serta calon anggota dan 
kader koperasi semakin efektif 

      

4. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan 
kepada UMKM 

      

5. Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, 
kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan 
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penanggulangan kemiskinan di bidang 
keuangan mikro dan pemanfaatan TTG 
(Teknologi Tepat Guna) 

6. Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi 
Perdagangan; 

      

7. Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi 
pasar tradisional 

      

8. Meningkatnya perlindungan konsumen dan 
pengamanan perdagangan  
 

      

 

 

MISI 7 : Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan 

sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan 

kesempatan kerja; 

Untuk mendukung tercapainya misi 7, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini :  

 

Tabel 3.7 

Sasaran strategis dan indikator kinerja misi 7 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penca

paian 

Tahun 

2012 

(%) 

Penca

paian 

Tahun 

2013 

(%) 

Tahun 2014 

Target 
Reali

sasi 

Penca

paian 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatny
a Sumber 
Daya 
Aparatur 
dalam 
melaksanaka
n tugas 
secara 
berkualitas 
  

1  PNS yang 
mengikuti  Diklat 
struktural 

88,33 95 60 org 2 org 3,33% 

2 Jumlah PNS yang 
memiliki 
pendidikan formal  

66,66 100 21 org 39 
org 

 

  - S-1 - 85 20 org 15 
org 

75% 

  - S-2 - 400 1 org 24 
org 

2.400% 
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3 PNS yang 
mengikuti 
BINTEK 

64 1.204 66 org 0 0% 

4 PNS yang 
mengikuti 
Sosialisasi dan 
BINTEK ttg 
pengelolaan dan 
penatausahaan 
keuangan daerah  

0 0 100% 100% 100% 

  0 0 32 
SKPD 

31 
SKPD 

100% 

  0 0 64 org 120 
org 

187,5% 

5 
  

PNS yang 
mengikuti Diklat 
fungsiona 

100 99,3 66 org  281 
org 

425,76
% 

6 PNS yang 
menempati jabatan 
sesuai dengan 
standar 
kompetensi 
jabatan 

0 0 66,61% 
/  

467 
org 

0 org 0% 

       

7 Pejabat struktural 
yang sesuai 
dengan Diklat 
Kepemimpinan: 

- 93,86 464 
Orang 

0org 0% 

       

8 Ketepatan waktu 
penyampaian 
laporan keuangan 
dan kinerja  

- -    

         

    - Eselon II 100 100 22 org 0 org 0% 

    - Eselon III - - 101 
org 

0 org 0% 

    - Eselon IV - - 431 
org 

0 org 0% 

Meningkatny
a sumber 
daya 
masyarakat 
sehingga 
mampu 
bersaing 
untuk 
mendapatkan 

1 Jumlah 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pelatihan 

100 133,33 90 org  90 
org 

100% 

       

 2 Jumlah angkatan 
kerja 

106 86,39 79.997 
org  

65.61
9 org 

82% 

3 Jumlah pencari 
kerja 

127 265 300 
org 

225 
org 

85% 

4 Jumlah 91,62 85,7 9.054 4.832 53,4% 
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kesempatan 
kerja; 
  

pengangguran Orang  org 

 5  Angka 
pengangguran 
yang berkurang  

52,9 51,2 300 
org 

4.832 
org 

53,4% 

Meningkatny
a kualitas 
hidup dan 
peran serta 
perempuan 
dalam 
pembanguna
n;  

1 Partisipasi 
angkatan kerja 
perempuan 

0 270 40% - - 

2 Partisipasi 
perempuan di 
lembaga 
Pemerintahan 

0 22,44 60% - - 

Meningkatka
n 
Implementasi 
PUG dalam 
berbagai 
bidang 
pembanguna
n   

1 Persentase 
anggaran yang 
berpihak kepada 
perempuan 

43,25 28,93 80% - - 

2 Nilai Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

0 0 45% - - 
       

Meningkatny
a peran serta 
lembaga 
kemasyarakat
an dalam 
pembanguna
n 
  
  
  
  
  
  

1 Persentase  
lembaga 
kemasyarakatan 
yang aktif  

- - 70 
lemba

ga 

75 
lemb
aga 

107% 

       

2 Lembaga 
kemasyakatan 
yang di bina oleh 
pemda  

- - 12 
lemba
ga /  

105 
lemb
aga 

875% 

     70%   

3 Peserta Pelatihan 
Kewirausahaan  

100 0 75 org 75 
org 

100% 

4 Lembaga 
penyaluran 
Tenaga Kerja yang 
memenuhi 
standarisasi 
penyalur Tenaga 
Kerja 

- - 0 - - 
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Berdasarkan tabel  tersebut diatas untuk Misi Ketujuh  “Menyelenggarakan 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk 

meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja” yang terdiri dari beberapa 

sasaran antara lain menunjukkan bahwa : 

 

Sasaran 55: 

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas 

Indikator: 

1. PNS yang mengikuti  Diklat struktural 

a. PNS yang mengikuti diklat struktural ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

60 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang dengan pencapaian kinerja 3,33%. 

b. PNS yang mengikuti diklat struktural pada tahun 2014 capaian kinerja 3,33% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 95%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 88,33%, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

 

Gambar Pencapaian PNS yang Mengikuti Diklat Struktural 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang mengikuti diklat struktural pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi tidak sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 59 orang, Tahun 2013 

sebanyak 59 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 59 orang dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 88,33%, Tahun 2013 sebesar 95% dan Tahun 

2014 sebesar 3,33%. 

88,33% 95%

60,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Pencapaian PNS yang mengikuti Diklat Struktural
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d. PNS yang mengikuti diklat struktural sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Untuk Diklat PIM Tk. II dan III dikarenakan tidak ada kuota untuk 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dari Badan Diklat Provsu; 

 Untuk Diklat PIM Tk.IV hanya 2 orang saja permintaan dari Badan 

Diklat Provsu 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan PNS yang mengikuti 

diklat struktural. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PNS yang mengikuti diklat struktural di Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah untuk dapat 

mengetahui/menambah wawasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Program Peningkatan Sarana an Prasarana Aparatur dengan kegiatan 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang bertujuan untuk memudahkan 

aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian. 

Tersedianya peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan 

terlaksananya seluruh kegiatan yang ditampung dalam DPA BKPP Tahun 

Anggaran 2014. 

 

2. Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal 
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a. Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 pada tahun 2014 

ditargetkan untuk S1 sebesar 20 orang, S2 1 orang dan terealisasi sebanyak 39 

orang dengan pencapaian kinerja 185,71%. 

b. Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 pada tahun 2014  

capaian kinerja 185,71%, dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 100%. ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 

2012 mengalami kestabilan. 

 

Gambar Pencapaian Jumlah PNS yang Memiliki Pendidikan Formal 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 

pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi 

tidak sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 21 

orang, Tahun 2013 sebanyak 21 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 21 orang 

dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 

100%, dan Tahun 2014 sebesar 185,71%. 

d. Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami kestabilan capaian kinerja dengan angka yang tetap.  

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

Tugas belajar S1: target 20 orang realisasi 15 orang dengan capaian kinerja 

75%. Hal tersebut didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Program S1 IPDN  

100,00% 100%

185,71%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

pencapaian Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal
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Didukung oleh: 

 Surat Kepala Pusat Standarisasi Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan 

SDM Kesehatan Nomor: DM.01.03/V.3/2926/2011, tanggal 18 Agustus 

2011 perihal Peserta yang telah lulus tes akademik dan jadwal registrasi 

bagi calon peserta. 

 Program S1 LAN Bandung 

Didukung oleh: 

 Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi 

Negara Bandung Nomor: 2991/STA/01.1, tanggal 10 September 2012 

perihal Penerimaan Mahasiswa STIA LAN Bandung tahun akademik 

2013. 

 Program S-1 Umum Fisika Medic 

Didukung oleh: 

 Keputusan rektor USU Nomor: 1295/UNS.1.R/SPB/2012, tentang 

Penetapan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program S.1 Ekstensi 

dilingkungan USU. 

 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 826/203 Tahun 2013, tanggal 

21 Pebruari 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi PNS 

dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 892.2/2203 Tahun 2012, 

tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Status Tugas Belajar Mahasiswa 

Program Studi D-IV Keperawatan Medical Bedah di Politeknik 

Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Medan. 

 

Tugas Belajar S2: target 1 orang realisasi 24 orang dengan capaian kinerja 

2.400%. 

Hal tersebut didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Program S2 Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 

Didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Surat Dekan Fakultas UNDIP Nomor: 2327/UN 7.3.4/D/PP/2011, 

tanggal 24 Mei 2011 perihal Hasil Testing Calon PPDS Fakultas 
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Kedokteran UNDIP Semarang pada Program Studi Ilmu Kedokteran 

Fisik dan Rehabilitasi. 

 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 892.2/220/Tahun 2012, 

tanggal 26 Juni 202 tentang Penetapa Status Tuga Belajar Mahasiswa 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kedokteran 

Fisik dan Rehabilitasi pada Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang. 

 Program S2 Penyakit Dalam 

Didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Surat Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor: 120/H5.2.1.1/LLS/2010, 

tanggal 30 Agustus 2010 perihal Pengumuman kelulusan seleksi 

penerimaan peserta program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas 

Kedokteran USU; 

 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 892.2/2200 Tahun 2012, 

tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Status Tugas Belajar Mahasiswa 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran pada 

program Studi Ilmu Penyakit Dalam di USU Medan. 

 Program S2 Studi Kardiologi dan Kedokteran Vaskular 

Didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Surat Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor: 948/UN 

5.2.1.1/SPB/2011, tanggal 27 September 2011 perihal Pengumuman 

Kelulusan Seleksi Penerimaan Peserta Program Pendidikan Dokter 

Spesialis Fakultas Kedokteran USU Program Studi Kardiologi dan 

Kedokteran Vaskular; 

 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 892.2/2262 Tahun 2012, 

tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Status Tugas Belajar Mahasiwa 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran pada 

Program Studi Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di USU Medan. 

 Program S2 Spesialis Radiologi 

Didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 426/Menkes/SK/XII/2012 tentang 

Penerima bantuan program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi 

Spesialis Angkatan Kesembilan Tahun 2012; 
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 Surat Rektor UGM Nomor: 1042X/UGM/PPS-DAA/2012; 

 Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 800/971 Tahun 2013 

tentang Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

 Program S2 Akuntansi 

Didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Politik, Sosial dan Keamanan selaku pengarah harian STAR 

BPKP Nomor: S-375/D2/STAR/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal: 

Penetapan Penerima Program Beasiswa STAR BPKP Tahun 2014; 

 Surat Sekretaris Program Studi S3/S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sumatera Utara Nomor: 68/UNS.2.2.5.2.8/SPB/2014 

tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberitahuan Kelulusan Program Beasisw 

STAR BPKP Tahun 2014; 

 Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Nomor: 

82/UNS.2.2.5.2.8/SPB/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Pemberitahuan 

Jadwal Kegiatan Akademik USU semester ganjil TA 2014/2015 Program 

Beasiswa STAR BPKP; 

 Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Politik, Sosial dan Keamanan selaku Ketua Pengarah Harian 

STAR BPKP Nomor: 5-831/D2/STAR/2014 tanggal 10 September 2014 

tentang Penetapan Penerima Program Beasiswa STAR BPKP Tahun 2014; 

 Surat Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis USU Nomor: 130/UNS.2.2.5.2.8/SPB/2014 tentang Pemberitahuan 

Kelulusan dan Jadwal Perkuliahan Program Beasiswa S2 STAR BPKP; 

 Surat Keputusan Rektor USU Nomor: 1301/UNS.1.R/SK/SPB/2013 

tanggal 6 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Calon 

Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di Lingkungan 

USU TA 2013/2014; 

 Surat Keputusan Rektor USU Nomor: 227/UNS.1/SK/SPB/2013 tanggal 

16 Pebruari 2013 tentang Persyaratan Seleksi Penerimaan Calon Peserta 
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Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Magister Kedokteran 

Klinik Fakultas Kedokteran USU. 

 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah PNS yang 

memiliki pendidikan formal S1 dan S2. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 di 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pendidikan Kedinasan  

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas untuk dapat 

mengetahui/menambah wawasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor yang bertujuan untuk 

memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian. 

 

 

3. PNS yang mengikuti BINTEK 

a. PNS yang mengikuti BINTEK ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 66 orang 

dan tidak terealisasi dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. PNS yang mengikuti BINTEK pada tahun 2014  capaian kinerja 0% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 1.204%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 64%, 

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang mengikuti BINTEK pada Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi tidak sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 66 orang, Tahun 2013 sebanyak 66 

orang dan Tahun 2014 sebanyak 66 orang dengan capaian kinerja di Tahun 

2012 sebesar 64%, Tahun 2013 sebesar 1.204% dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. PNS yang mengikuti BINTEK sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Pada tahun 2014 kegiatan PNS yang mengikuti Bintek masuk ke dalam 

kegiatan diklat fungsional. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan PNS yang mengikuti 

BINTEK. 

64,00%

1204%

0,00%0,00%

500,00%

1000,00%

1500,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian PNS yang mengikuti Bintek
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PNS yang mengikuti BINTEK di Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

4. PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan dan penatausahaan 

keuangan daerah 

a. PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan daerah ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100%, 

32 SKPD, 64 orang dan terealisasi sebanyak 100%, 31 SKPD, dan 120 orang 

dengan pencapaian kinerja 187,5%. 

b. PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2014  capaian kinerja 187,5% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 0%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun ke tahun. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg 

pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi 

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 terdiri dari 100%, 32 SKPD, 64 orang, 

Tahun 2013 terdiri dari 100%, 32 SKPD, 64 orang, dan Tahun 2014 terdiri dari 

100%, 32 SKPD, 64 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 187,5%. 

d. PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan daerah sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan adalah: 

 Mulai Tahun 2013 Bagian Administrasi Keuangan mengadakan Diklat 

mengenai bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunakan aplikasi SIMDA. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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 Meningkatkan kerjasama dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Bagian Administrasi Keuangan mengadakan Diklat mengenai 

bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan 

aplikasi SIMDA 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Keuangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg 

pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan 

dan penatausahaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Keuangan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Kegiatan  

 Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda 

 Penyusunan/Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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5. PNS yang mengikuti Diklat fungsional 

a. PNS yang mengikuti Diklat fungsional ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 66 orang dan terealisasi sebanyak 281 orang dengan pencapaian 

kinerja 425,76%. 

b. PNS yang mengikuti Diklat fungsional pada tahun 2014  capaian kinerja 

425,76 % dan pada tahun 2013 capaian kinerja 99,3%, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 100%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang mengikuti Diklat fungsional pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi tidak sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 66 orang, Tahun 2013 

sebanyak 66 orang dan Tahun 2014 sebanyak 66 orang dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 99,3% dan Tahun 

2014 sebesar 425,76%. 

d. PNS yang mengikuti Diklat fungsional sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

100,00% 99%
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100,00%

200,00%

300,00%

400,00%
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Tabel Pencapaian PNS yang mengikuti Diklat 
Fungsional
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 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adanya komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap 

Pelaksanaan PP No.101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, dan juga 

pelaksanaan peraturan menteri terkait dengan tujuan meningkatkan 

kemampuan manajerial, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap serta memberikan wawasan berfikir sesuai dengan jabatan 

fungsional dari PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi; 

 Adanya koordinasi dengan para Kepala SKPD/Unit Kerja untuk 

mengirimkan PNS yang menduduki jabatan fungsional di wilayah 

kerjanya untuk mengikuti diklat fungsional; 

 Adanya kesadaran dari para pejabat fungsional untuk mengikuti Diklat 

fungsional secara baik dan benar. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan PNS yang mengikuti 

Diklat fungsional. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PNS yang mengikuti Diklat fungsional di Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah untuk dapat 

mengetahui/menambah wawasan dalam melaksanakan tugas 

kedinasan. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor yang bertujuan untuk 

memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan 

kepegawaian. 
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6. PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

a. PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 66,61% dan 467 orang dan terealisasi 

sebanyak 0 orang dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 0 

(100%), dan pada tahun 2012 capaian kinerja 0 (100%), ini mengalami 

penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kestabilan dengan angka pencapaian kinerja yang tetap. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar 

kompetensi jabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 

2012 sebanyak 467 orang, Tahun 2013 sebanyak 467 orang, dan Tahun 2014 

sebanyak 467 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, 

Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 138,11%. 

d. PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan 

maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya 

tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Karena tidak ada Program dan kegiatan pada BKPP Kota Tebing Tinggi 

pada tahun 2014 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 
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dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan PNS yang menempati 

jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar 

kompetensi jabatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah untuk dapat 

mengetahui/menambah wawasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor yang bertujuan untuk 

memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian. 

 

7. Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan 

a. Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan ditargetkan 

pada tahun 2014 sebanyak 464 orang dan terealisasi sebanyak 0 orang 

dengan pencapaian kinerja 0%. 

b. Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan pada tahun 

2014 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 99,3% (93,86%), 

dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (93,86%), ini mengalami 

penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kestabilan dengan angka capaian kinerja yang tetap. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat 

Kepemimpinan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebanyak 464 orang, Tahun 2013 sebanyak 464 orang, Tahun 2014 sebanyak 

464 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 93,86%, Tahun 2013 

sebesar 93,86% dan Tahun 2014 sebesar 77,58%. 

d. Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan sejak tahun 

2012 s.d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 
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 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Karenakan tidak ada Program dan kegiatan pada BKPP Kota Tebing 

Tinggi T.A 2014. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Pejabat struktural yang 

sesuai dengan Diklat Kepemimpinan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan 

di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah untuk dapat 

mengetahui/menambah wawasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor yang bertujuan untuk 

memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian. 

 

8. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja Eselon II, Eselon 

III, dan Eselon IV 

a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja Eselon II, 

Eselon III, dan Eselon IV pada tahun 2014 ditargetkan untuk Eselon II 

sebanyak 22 orang, Eselon III sebanyak 101 orang, dan Eselon IV sebanyak 

431 (511) orang dan terealisasi untuk pejabat struktural eselon II sebanyak 0 

orang, eselon III sebanyak 0 orang, dan eselon IV sebanyak 0 orang dengan 

pencapaian kinerja 0%. 
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b. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja Eselon II, 

Eselon III, dan Eselon IV pada tahun 2014 capaian kinerja 0% dan pada tahun 

2013 tidak ada capaian kinerja, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 

2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan 

c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pejabat Struktural Eselon III, dan IV 

pada tahun 2012 capaian kinerja 0 % dan di tahun 2013 capaian kinerja 0 %, 

capaian kinerja di tahun 2012 dan tahun 2013 tidak mengalami penurunan 

maupun peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Pejabat Struktural Eselon III, dan IV  capaian 

kinerja 0 %, hal ini dikarenakan tidak ada Program dan kegiatan pada BKPP 

Kota Tebing Tinggi T.A 2014 

d. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja Eselon II, 

Eselon III, dan Eselon IV sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan, atau penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan dan kinerja Eselon II, Eselon III, dan Eselon 

IV. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja 

Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

Sasaran 56 

Meningkatnya sumber daya masyarakat sehingga mampu bersaing untuk 

mendapatkan kesempatan kerja; 

Indikator: 

1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan 

a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 90 orang dan terealisasi sebanyak 90 orang dengan 

pencapaian kinerja 100%.  

b. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2014 capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 133,33% dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pada 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah sesuai. Dimana Restra target 2012; 90 

orang, 2013; 90 orang dan di tahun 2014 mempunyai target 90 orang, dengan 
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capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 capaian kinerja 

133.33% dan di Tahun 2014 capaian kinerja mencapai 100%. 

d. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Tersedianya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja. 

 Meningkatnya antusias peserta yang mengikuti pelatihan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menambah jenis pelatihan seperti pelatihan otomotif. 

 Memberikan fasilitasi stimulan bagi peserta pelatihan. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa terdapat pelatihan di 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Memberikan sosialisasi pentingnya pelatihan sebagai bekal dalam 

mencari pekerjaan. 

 Melakukan pemberitahuan/ sosialisasi kepada masyarakat. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan di Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

 

2. Jumlah angkatan kerja 
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a. Jumlah angkatan kerja ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 79.997 orang 

dan terealisasi sebanyak 65.619 orang dengan pencapaian kinerja 82%.  

b. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 capaian kinerja 82% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 86,39% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 106%, ini 

mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah angkatan kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai.  Dimana dalam Restra target tahun  2012 

sebesar 71.830 orang, Tahun 2013 sebesar 75.466 orang dan di tahun 2014 

target 79.997 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 106%, 

tahun 2013 capaian kinerja 86,39% dan di Tahun 2014 capaian kinerja 

mencapai 82% 

d. Jumlah angkatan kerja sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Masih adanya angkatan kerja yang melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 ....................................................................................................................... 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 banyaknya angkatan kerja yang masih melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

....................................................................................................................... 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah angkatan kerja. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah angkatan kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program .................................................................... 

Kegiatan .................................................................... 

 

 

3. Jumlah pencari kerja 

a. Jumlah pencari kerja ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 300 orang dan 

terealisasi sebanyak ..............dengan pencapaian kinerja 85%. 

b. Jumlah pencari kerja pada tahun 2014 capaian kinerja 85% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 265% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 127%, ini 

mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 

2012 sebanyak 210 orang, Tahun 2013 sebanyak 260 orang dan Tahun 2014 

sebanyak 300 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 127%, 

tahun 2013 capaian kinerja 265% dan di Tahun 2014 capaian kinerja 

mencapai 85%. 
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d. Jumlah pencari kerja sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya jumlah pencari kerja disebabkan angkatan kerja yang dari 

SMA / SMK tidak melanjutkan jenjang pendidikannya. 

 Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota Tebing Tinggi 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Terbukanya informasi mengenai lapangan pekerjaan 

 Diadakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 banyaknya pencari kerja yang sudah memperoleh pekerjaan baik di Kota 

Tebing Tinggi maupun di luar Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Membuka investasi bagi para investor sehingga dapat membuka 

lapangan pekerjaan di Kota Tebing Tinggi. 

 Membuka seluas-luasnya terhadap informasi lowongan kerja 

 Memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal para pencari kerja 

sehingga mempu bersaing. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah pencari kerja. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.  

 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyusunan 

Informasi Bursa Tenaga Kerja 
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4. Jumlah pengangguran 

a. Jumlah pengangguran ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 9.054 orang 

dan terealisasi sebanyak 4.832 orang dengan pencapaian kinerja 53,4%.  

b. Jumlah pengangguran pada tahun 2014 capaian kinerja 53,4% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 85,7% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

91,62%, ini mengalami penurunan/kegagalan dari tahun ke tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pengangguran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana dalam Restra target tahun  2012 

sebesar 8.207 orang, 2013; 8.613 orang dan di tahun 2014 target 9.054 orang, 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 91,62%, tahun 2013 capaian 

kinerja 85,7% dan di Tahun 2014 capaian kinerja mencapai 53,4%.  

d. Jumlah pengangguran sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adanya pengangguran yang berasal dari Kota Tebing Tinggi telah 

memperoleh pekerjaan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan informasi mengenai lapangan kerja yang tersedia. 

 Membuka lapangan pekerjaan. 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 banyaknya pengangguran yang telah memiliki pekerjaan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Memberikan informasi mengenai lapangan kerja yang tersedia. 

 Membuka lapangan pekerjaan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam menurunkan Jumlah pengangguran. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pengangguran di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyusunan 

Infomasi Bursa Kerja 

 

5. Angka pengangguran yang berkurang 

a. Angka pengangguran yang berkurang ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 4.832 orang dengan pencapaian 

kinerja 53,4%.  

b. Angka pengangguran yang berkurang pada tahun 2014 capaian kinerja 

53,4% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 51,2% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 52,9%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Angka pengangguran yang berkurang pada Dinas Sosia 

dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana dalam Restra 

target tahun  2012 sebesar 8.207 orang, 2013; 8.613 orang dan di tahun 2014 

target 9.054 orang, dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 91,62%, 

tahun 2013 capaian kinerja 85,7% dan di Tahun 2014 capaian kinerja 

mencapai 53,4%. 

d. Angka pengangguran yang berkurang sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adanya pengangguran yang berasal dari Kota Tebing Tinggi telah 

memperoleh pekerjaan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Memberikan informasi mengenai lapangan kerja yang tersedia. 

 Membuka lapangan pekerjaan. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 banyaknya pengangguran yang telah memiliki pekerjaan 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Memberikan informasi mengenai lapangan kerja yang tersedia. 

 Membuka lapangan pekerjaan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Angka pengangguran yang berkurang. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Angka pengangguran yang berkurang di Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyusunan 

Infomasi Bursa Kerja 

 

Sasaran 57: 

Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan; 

Indikator: 

1. Partisipasi angkatan kerja perempuan 

a. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 40% dan terealisasi sebesar 0% dengan pencapaian kinerja sebesar 

0% 

b. Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2012 capaian kinerja 0% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 270%, hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 

capaian kinerja 0%, hal ini juga menunjukan penurunan 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan pada Kantor PPAKB 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 sebesar 

0% dan tahun 2013 sebesar 30%. dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 270% dan tahun 2014 mencapai 0% 
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d. Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adanya kesetaraan gender sehingga bukan hanya laki-laki saja yang 

harus bekerja di luar rumah tetapi perempuan pun bisa melakukannya 

 Meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan banyaknya ibu rumah 

tangga yang bekerja untuk menambah penghasilan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kantor 

Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Kegiatan:  

 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan 

dalam pemberdayaan perempuan dan anak 

 Peringatan Hari Anak Nasional 

 

2. Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan 
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a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 60% dan terealisasi sebesar 0% dengan pencapaian 

kinerja sebesar 0% 

b. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 0% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 22,44%, hal ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 

capaian kinerja 0%, hal ini juga menunjukan penurunan 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada 

Kantor PPAKB Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 

2012 sebesar 0% dan tahun 2013 sebesar 50%. dengan capaian kinerja di 

tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 22,44% dan tahun 2014 mencapai 

0% 

d. partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya peran serta perempuan didalam program pembangunan 

 Meningkatnya jumlah perempuan dalam persaingan untuk 

mendapatkan pekerjaan di lembaga pemerintahan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

576 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator  Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan 

dalam pembangunan antara lain: 

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

dengan kegiatan: pemetaan organisasi dan lembaga masyarakat yang 

berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, peringatan hari besar 

nasional 

Sasaran 58: 

Meningkatkan Implementasi PUG dalam berbagai bidang pembangunan 

Indikator: 

1. Persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan 

a. Persentase anggaran yang berpihak pada perempuan yang ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 0% dengan pencapaian 

kinerja sebesar 0% 

b. Persentase anggaran yang berpihak pada perempuan pada tahun 2012 

capaian kinerja 43,25% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 28,93%, hal ini 

mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian 

kinerja 0%, hal ini juga menunjukan penurunan 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja persentase anggaran yang berpihak pada perempuan pada 

Kantor PPAKB Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 

2012 dan tahun 2013 sebesar 75%  dengan capaian kinerja di tahun 2012 

sebesar 43,25%, tahun 2013 sebesar 28,93% dan tahun 2014 mencapai 0% 

d. Untuk persentase anggaran yang berpihak pada perempuan tahun 2012 s.d 

2013 mengalami penurunan. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan 

tersebut adalah: 

 Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam bidang 

urusan pemberdayaan perempuan 

 Masih kurangnya peran aktif SKPD di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 

untuk menyusun anggaran yang responsive gender dalam program dan 

kegiatannya 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan di 

Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 

Kegiatan Operasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 

dan anak (P2TP2A) 

 

 

2. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

a. Nilai Indeks  Pembangunan Gender (IPG) yang ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 45% dan terealisasi sebesar 0% dengan pencapaian kinerja sebesar 

0% 

b. Nilai Indeks  Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2012 dan tahun 2013 

capaian kinerja 0% , hal ini belum mengalami peningkatan/keberhasilan dan 

jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian kinerja 0%, hal ini juga 

menunjukan penurunan 

c. Sesuai dengan renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kantor 

PPAKB Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana renstra target tahun 2012 
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sebesar 35% dan tahun 2013 sebesar 40%. dengan capaian kinerja di tahun 

2012 dan tahun 2013 sebesar 0%, untuk tahun 2014 mencapai 0% 

d. Untuk Nilai Indeks  Pembangunan Gender (IPG) tahun 2012 s.d 2013 belum 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

belum adanya peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 

Data yang digunakan untuk menghitung Nilai Indeks Pembangunan Gender 

tidak lengkap 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing 

Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Meningkatnya implementasi PUG dalam berbagai bidang 

pembangunan adalah: 

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan 

kegiatan: Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) 

 

 

Sasaran 59: 

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 

Indikator: 

1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 
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a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 70 lembaga dan terealisasi sebanyak 75 lembaga dengan 

pencapaian kinerja 107%. 

b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif pada tahun 2014 capaian 

kinerja 107% dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja, dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja. ini mengalami peningkatan/keberhasilan, 

akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif pada 

BPMPK Kota Tebing Tinggi  telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun 2012 sebanyak 65 lembaga, Tahun 2013 sebanyak 65 lembaga, dan 

Tahun 2014 sebanyak 70 lembaga dengan capaian kinerja di Tahun 2012 dan 

2013 tidak ada capaian kinerja, dan Tahun 2014 sebesar 107%. 

d. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan karena tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan partisipasi aktif 

masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf 

hidup 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan ditingkatkan  

 Pengusulan anggaran untuk penguatan kapasitas aparatur kelurahan 

dan kelembagaan masyarakat tetap diupayakan. 

 Penataan manajemen lembaga kemasyrakatan dan kelurahan di 

tingkatkan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi kelembagaan lebih ditingkatkan 

lagi 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pengusulan anggaran untuk penguatan kelembagaan yang aktif tetap 

diupayakan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di BPMPK 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakata Pedesaan dengan 

Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam / Dinas Harian dan Atribut 

Untuk Kepling. 

 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 

dengan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan  

 

 

2. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda 
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a. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 12 lembaga/70% dan terealisasi sebanyak 105 lembaga 

dengan pencapaian kinerja 875%. 

b. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda pada tahun 2014 capaian 

kinerja 875% dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja, dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami peningkatan/keberhasilan 

akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda pada 

BPMPK Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

Tahun . 2012 sebanyak 8 lembaga, 2013 sebanyak 10 lembaga dan di tahun 

2014 sebanyak 12 Lembaga dengan capaian kinerja di tahun 2012 sebesar 0% 

tahun 2013 sebesar 0% dan di Tahun 2014 sebesar 875% 

d. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan, atau penurunan/kegagalan. Adapun 

hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Peningkatan Pelatihan-pelatihan 

 Pemberian Dana Stimulan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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 Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan yang 

dibina oleh pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Penataan yang berkelanjutan terhadap organisasi dan perangkat-

perangkat lembaga kemasyarakatan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Penggunaan/peningkatan anggaran ditingkatkan 

 Pelaksanaan peraturan yang berkelanjutan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda di BPMPK 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan Kegiatan 

Pelatihan Bagi LPM.KPM.PKK.KTI. dan Kepala Lingkungan 

 

3. Peserta pelatihan kewirausahaan 

a. Peserta pelatihan kewirausahaan ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 75 

orang dan terealisasi sebanyak 75 orang dengan pencapaian kinerja 100%.  

b. Peserta pelatihan kewirausahaan pada tahun 2014  capaian kinerja 100% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

100%, ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Peserta pelatihan kewirausahaan pada BPMPK Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai.  Dimana Restra target 2012 75 orang, 2013 75 orang dan 

di tahun 2014  75 orang, dengan capai kinerja di tahun 2012 sebesar 100 % 

tahun 2013 indikator kinerja 0% dan di Tahun 2014 indikator kinerja 

mencapai 100%. 

d. Peserta pelatihan kewirausahaan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan lebih ditingkatkan lagi 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan sudah tercapai sesuai 

kegiatan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan lebih ditingkatkan lagi 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada BPMPK 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

100

0

100

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014

Peserta Pelatihan Kewirausahaan



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

584 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Peserta pelatihan kewirausahaan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Peserta pelatihan kewirausahaan di BPMPK Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan usaha Milik Desa 

Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 

 

4. Lembaga penyaluran tenaga kerja yang memenuhi standarisasi penyalur tenaga 

kerja 

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini. 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya sumber daya 

aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas dengan indikator 

kinerja: 

a. PNS yang mengikuti diklat struktural didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

 dengan Kegiatan:  

 Pendidikan dan pelatihan struktural jumlah dana sebesar Rp. 

50.000.000,- realisasi dana Rp. 50.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah jumlah dana 

sebesar 437.500.000,- realisasi dana Rp. 400.367.000,- sehingga 

persentase realisasi sana 91,51%. 

 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah golongan 

I,II dan III jumlah dana sebesar Rp. 362.860.000.-, realisasi dana Rp. 

361.360.000.- sehingga persentase realisasi dana 99.59%. 
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b. Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S1 dan S2 didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 Program Pendidikan dan Kedinasan  

 dengan Kegiatan Pemberian bantuan belajar dan ikatan dinas jumlah 

dana sebesar Rp. 137.500.000,- realisasi dana Rp. 135.500.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 98,55% 

 

c. PNS yang mengikuti BINTEK didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  

 dengan Kegiatan:  

 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS jumlah dana sebesar Rp. 

16.000.000,- realisasi dana Rp. 7.176.800,- sehingga persentase 

realisasi dana 44,86% 

 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 

jumlah dana sebesar Rp. 17.850.000,- realisasi dana Rp. 17.145.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 96,05% 

 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi jumlah dana 

sebesar Rp. 17.850.000,- realisasi dana Rp. 17.145.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 96,05% 

 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS jumlah 

dana sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi dana Rp. 8.113.500,- sehingga 

persentase realisasi dana 67,61% 

 Seleksi penerimaan CPNS pelamar umum jumlah dana sebesar Rp. 

414.825.000,- realisasi dana Rp. 53.718.800,- sehingga persentase 

realisasi dana 12,95% 
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 Job training pra pensiun PNS jumlah dana sebesar Rp. 28.120.000,- 

realisasi dana Rp. 18.453.000,- sehingga persentase realisasi dana 

65,62% 

 Pemberian cinderamata bagi PNS yang memasuki masa pensiun 

jumlah dana sebesar Rp. 314.900.000,- realisasi dana Rp. 129.325.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 41,07% 

 

d. PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK tentang pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan daerah didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian 

Administrasi Keuangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Kegiatan  

 Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda jumlah 

anggaran sebesar Rp. 463.450.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 

154.694.300, sehingga capaian realisasi anggaran 33 % 

 Penyusunan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 209.700.000, realisasi 

anggaran sebesar Rp. 23.881.800, sehingga capaian realisasi anggaran 

11 %. 

 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 605.820.000, realisasi 

anggaran sebesar Rp. 281.397.350, sehingga capaian realisasi 

anggaran 46 %. 

 

e. PNS yang mengikuti Diklat fungsional didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing 

Tinggi adalah :  

 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Tidak ada Program dan kegiatannya untuk indikator sasaran ini 
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f. PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Tidak ada Program dan kegiatannya untuk indikator sasaran ini 

 

g. Pejabat struktural yang sesuai dengan diklat kepemimpinan didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Tidak ada Program dan kegiatannya untuk indikator sasaran ini 

 

h. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja eselon II, 

eselon III, dan eselon IV didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Tidak ada Program dan kegiatannya untuk indikator sasaran ini 

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya sumber daya 

masyarakat sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan 

kerja dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja jumlah dana 

sebesar Rp. 677.635.000,- realisasi dana Rp. 673.408.800,- sehingga 

persentase realisasi dana 99% 

 

b. Jumlah angkatan kerja  

c. Jumlah pencari kerja  
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d. Jumlah pengangguran  

e. Angka pengangguran yang berkurang  

(point b s.d e) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Tidak ada Program dan kegiatannya untuk indikator sasaran ini 

 

3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan 

peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja: 

a. Partisipasi angkatan kerja perempuan  

b. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan  

(point a dan b) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Pemberdayaan 

Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

anak  

dengan kegiatan : 

 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan 

dalam pemeberdayaan perempuan dan anak dengan jumlah dana 

Rp 55.760.000, realisasi dana sebesar Rp 55.760.000 sehingga 

persentase realiasi dana sebesar 100% 

 Peringatan hari besar dengan jumlah dana Rp 123.204.000, realisasi 

dana sebesar Rp 115.734.600 sehingga persentase realisasi dana 

sebesar 93,94% 

 

4. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan implementasi PUG 

dalam berbagai bidang pembangunan  dengan indikator kinerja : 

a. Persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan  

b. Nilai indeks pembangunan gender (IPG)  

(point a dan b) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor Pemberdayaan 

Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah: 
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 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

dengan kegiatan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan jumlah dana Rp 12.450.000, 

realisasi dana sebesar Rp 11.650.000 sehingga persentase realisasi dana 

sebesar 93,57% 

5. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya peran serta 

lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan indikator kinerja : 

a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan 

Kegiatan Pelatihan Bagi Perangkat kelurahan jumlah dana sebesar Rp. 

75.225.000 realisasi dana Rp. 34.849.000 sehingga persentase realisasi 

dana 46.32% 

 

b. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemda didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di BPMPK Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur  Pemerintah Desa dengan 

Kegiatan Pelatihan Bagi LPM.KPM.PKK.KTI. dan Kepala Lingkungan 

jumlah dana sebesar Rp. 63.875.000 realisasi dana Rp. 58.531.400 

sehingga persentase realisasi dana 91.63% 

 

c. Peserta pelatihan kewirausahaan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di BPMPK Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa jumlah 

dana sebesar Rp. 19.700.000,-, realisasi dana Rp. 15.900.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 80,71%. 
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d. Lembaga penyaluran tenaga kerja yang memenuhi standarisasi penyalur 

tenaga kerja  

 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 

yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran 

kinerja Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan 

adalah sebagai berikut : 

 

NO SASARAN M SB B CB AK K 

1. Meningkatnya sumber daya aparatur dalam 
melaksanakan tugas secara berkualitas 

      

2. Meningkatnya sumber daya masyarakat 
sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan 
kesempatan kerja 

      

3. Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta 
perempuan dalam pembangunan 

      

4. Meningkatkan implementasi PUG dalam 
berbagai bidang pembangunan 

      

5. Meningkatnya peran serta lembaga 
kemasyarakatan dalam pembangunan 
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MISI 8 :  Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan 

secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi 

tertib hukum; 

 

Untuk mendukung tercapainya misi 8, maka dapat dilihat sasaran strategis 

dan indikator kinerja pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.8 

Sasaran strategis dan indikator kinerja Misi 8 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator Kerja 

 

 

Penca

paian 

Tahun 

2012 

(%) 

Pencap

aian 

Tahu

n 

2013 

(%) 

Tahun 2014 

Target 
Reali

sasi 

Penc

apaia

n 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Terwujudnya 
pembangunan, 
pembinaan 
sosial 
kemasyarakata
n dengan 
secara 
berkeadilan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Jumlah penduduk 
masyarakat miskin 
yang mendapat 
bantuan 

1.285 248 60 org 2.966 

org 

4943,

33% 

2  Jumlah sarana 
sosial sebagai 
tempat 
perlindungan dan 
pembinaan PMKS 

300 150 2 unit   3 unit 150% 

3  Jumlah PMKS 
yang dibina 

555 285 150 

org 

3.096 

org 

2064

% 

4 Penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sosial yang 
memperoleh 
bantuan sosial 
(PMKS) 

100 100 50 org 2966 

org 

5932

% 

5 Persentase usulan 
kegiatan yang di 

100 100 80% 80% 100% 
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akomodir di dalam 
APBD 

6 Persentase 
kehadiran dan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pelaksanaan 
musrenbang 

100 10 95% 95% 100% 

       

  
  

7 Terakomodasinya 
aspirasi 
masyarakat 
melalui kegiatan 
perencanaan 

87,50 100 80% 80% 100% 

       

8 Tersedianya data-
data kebutuhan 
perencanaan 

10 100 4 dok 4 dok 100% 

       

9 Persentase 
kesesuaian antara 
Renstra SKPD 
dengan target 
sasaran dan 
indikator dalam 
RPJMD 

80 100 100% 100% 100% 

       

1
0 

Persentase 
kesesuaian antara 
Renja SKPD 
dengan RKPD 

80 0 100% 100% 100% 

       

Meningkatnya 
pemenuhan 
hak dasar 
terutama bagi 
masyarakat 
miskin dan 
termarjinalkan 
agar 
pembangunan 
semakin 
inklusif dan 
berkeadilan; 

1 Jumlah penduduk 
di atas garis 
kemiskinan 

111.9 119.5 12.855 

jiwa 

10.85

5 jiwa 

84,44

% 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
tata kelola 

1 Jumlah kerjasama 
antar daerah 
 

- - 25 kali 

(perjan

5 

perja

20% 
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Pemerintahan jian) njian 

2 Jumlah keputusan 
DPRD yang 
ditindaklanjuti 
oleh Pemko Tebing 
Tinggi 

40 25 16 

buah 

(8 

buah) 

6 

buah 

75% 

 3 Jumlah pertemuan 
konsultasi dengan 
pemerintah 
propinsi 

- - 30 kali 17 

kali 

56,6% 

        

 4 Jumlah pertemuan 
konsultasi dengan 
pemerintah  

- - 10 kali 7 kali 70% 

        

 5 Ketepatan waktu 
penyampaian 
LPPD 

73 84,65 

 

100%  97% 

 6 Opini BPK 
terhadap Laporan 
Keuangan Daerah 

TMP WDP WTP WDP WDP 

        

 7 Mengevaluasi :      

   - Jumlah surat 
masuk 

- - 2.280 

lbr 

1.392 

lbr 

61,05

% 

   - Jumlah surat 
keluar 

- - 1.880 

lbr 

1.423 

lbr 

75,69

% 

 8 Jumlah media 
informasi yang 
dikelola 
pemerintah daerah 

     

        

   - leaflet 54,55 50 6.500 

lbr (-) 

- - 

   - kalender 66,67 50 2.500 

lbr  

1.000 

set 

100% 

   - majalah 50 33,34 24.000 

exp 

6.000 

set 

100% 

   
  

9 Pengelolaan 
barang daerah 
berupa : 
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   -Daftar RKBU dan 
RKPBU Kota 
Tebing Tinggi 

100 100 2 

lapora

n 

2 

lapor

an 

100% 

   -DKBMD dan 
DKPBMD Kota 
Tebing Tinggi 

100 100 - (2 

lapora

n) 

2 

lapor

an 

100% 

 1
0 

Daftar Pengadaan 
barang Kota 
Tebing Tinggi 

100 100 1 

lapora

n 

1 

lapor

an 

100% 

 1
1 

Daftar 
Pemeliharaan Kota 
Tebing Tinggi 

100 100 1 

lapora

n 

1 

lapor

an 

100% 

 1
2 

Penetapan Status 
Penggunaan 
Barang  

100 100 1 dok 

(1 

lapora

n) 

0 

lapor

an 

0% 

 1
3 

Buku Inventaris 
Kota Tebing 
Tinggi 

100 100 1 buku 

(1 

lapora

n) 

1 

lapor

an 

100% 

 1
4 

Daftar Mutasi 
Barang 

100 100 1 

lapora

n 

1 

lapor

an 

100% 

 1
5 

Tersedianya tanda 
kepemilikan 
barang milik 
daerah 

100 50 40 unit 21 

unit 

52,5% 

1
6 

Pelaksanaan 
Sosialisasi sensus 
barang 

100 0 - - - 

1
7 

Pelaksanaan 
Sensus Barang 

100 (-) 100 - - - 

1
8 

Pelaksanaan 
penghapusan 

100 0 

(100

80% 

(20%) 

0% 0% 
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barang nilai 
sehingga neraca 
khususnya aktiva 
tetap dapat 
dipercaya 

%) 

       

1
9 

Nilai aktiva tetap 
pada neraca sama 
dengan nilai 
barang milik 
daerah 

100 100 - - - 

Memberikan 
informasi 
secara 
transparan dan 
terbuka 
kepada 
masyarakat 
tentang proses 
pelayanan 
yang 
dilakukan 
masing-
masing 
instansi untuk 
dipahami 
masyarakat 
secara luas; 
  
  

1 Jumlah dokumen 
perencanaan kota 

79.48 100 40 dok 40 

dok 

100% 

2 Persentase 
dokumen 
administrasi 
perencanaan yang 
dapat diselesaikan 
dengan tepat 
waktu 

100 100 85% 85% 100% 

       

3 Standard penilaian 
AKIP 
(Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintahan) 

100 100 Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

100% 

       

4  Persentase 
peningkatan PAD 

137 147 7% 145% 642% 

5 Rasio Realisasi 
PAD terhadap 
potensi PAD 

100 100 7% 7% 100% 

6 Jumlah temuan 
pemeriksaan 
eksternal yang 
telah 
ditindaklanjuti 

50 90 100% 47,7% 47,7% 

 7 Penerapan E- 
procurement 

- - 100% - - 

 8 Pembentukan ULP 
(unit Layanan 
Pengadaan) 

- - - - - 

  
  
  

       

9 Pengadaan 
perangkat 

- - - - - 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

596 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Software LPSE 

1
0 

Penataan dan 
Penyelenggaraan 
LPSE 

- - 100% - - 

1
1 

Penataan dan 
Penyelenggaraan 
LPSE 

- - - - - 

       

 Meningkatnya 
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM); 

1 Jumlah urusan 
wajib/pilihan  
yang mempunyai  
SPM 

- 100 1 paket - - 

 2 Indeks kepuasan 
layanan 
masyarakat 

- 88,4 3,29 

Kat.A 

Nilai 

3,29 

Kat.A 

Nilai 

90% 

Meningkatnya 
kesadaran 
hukum 
masyarakat; 

1 Jumlah SOP yang 
ditetapkan 

- - 1 paket - - 

2 Jumlah 
masalah/kejadian 
terkait ketahanan 
bangsa 

100 100 0% (0 

kasus) 

0 

kasus 

100% 

3 Jumlah perda yang 
ditetapkan 

100 166,6

7 

17 

buah 

(3 

buah) 

3 

buah 

100% 

4 Rasio Personil 
Satpol PP terhadap 
jumlah penduduk 

6,50 100 9% 9% 100% 

5 Jumlah 
perwa/aturan dan 
peraturan lainnya 
yang ditetapkan 

100 164,7

1 

3 buah 

(17 

buah) 

40 

buah 

235,2

9% 

Terlaksananya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 
dengan 
tersedianya 
data dan 

1 Persentase Jumlah 
wajib KTP  

85 107 95% 90% 95% 

2 Persentase Jumlah 
kepemilikan     
KTP 

85 107 95% 90% 95% 

3 Persentase Jumlah 
kepemilikan akta 

70 80% 100% 85% 85% 
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informasi 
penduduk 
yang akurat 
dan terpadu. 
  
  
  
  
  
  
  
  

kelahiran 

4 Persentase Jumlah 
bayi ber-akta 
kelahiran 

70 98,89 100% 98% 98,89

% 

5 Persentase Jumlah 
pasangan ber-akta 
nikah  

60 

 

91,67 70% 65% 92% 

6 Persentase Jumlah 
Kepemilikan akte 
kematian 

50 

 

83,33 70% 65% 92,50

% 

7  Ketersediaan SOP 
pelayanan 

90 95 100% 100% 100% 

8 Implementasi NIK 
dan SIAK 

77 88,88 100% 95% 95% 

 9 Implementasi e- 
KTP  

77 80 100% 90% 90% 

 

 

Berdasarkan tabel  tersebut diatas untuk Misi Kedelapan  “Menyelenggarakan 

pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, 

taat prosedur dengan menjunjung tinggi tertib hukum; yang terdiri dari beberapa 

sasaran antara lain menunjukkan bahwa : 

 

Sasaran 60: 

Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara 

berkeadilan 

Indikator: 

1. Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan 

a. Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan ditargetkan 

pada tahun 2014 sebanyak 60 orang dan terealisasi sebanyak 2.966 orang 

dengan pencapaian kinerja 4943,33%. 

b. Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan pada tahun 

2014 capaian kinerja 4943,33% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 248%, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 1.285%, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 

2012 mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. S

e

s

uai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat 

bantuan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. 

Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 589 orang, Tahun 

2013 sebanyak 50 orang, dan Tahun 2014 sebanyak 60 orang dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 1.285% Tahun 2013 sebesar 248% dan Tahun 

2014 sebesar 4943,33%. 

d. Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 pada tahun 2012 bantuan beras miskin dilakukan oleh Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja tetapi ditahun berikutnya dilakukan oleh Bagian Kesra. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Menambah jumlah bantuan yang diberikan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan. 

 Adanya tambahan bantuan dana dari Dinas Sosial dan Kesejahteraan 

Propinsi Sumatera Utara 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

0,00%

1000,00%

2000,00%

3000,00%

4000,00%

5000,00%

6000,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Jumlah Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan 
Sosial
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 Menambah jumlah bantuan dan 

 Meminta bantuan dana baik dari Pemerintah Propinsi maupun 

Pemerintah Pusat. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat 

bantuan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan 

di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan PMKS Lainnya 

dengan Kegiatan:  

 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang 

mampu 

 Fasilitasi stimulan perumahan swadaya 

 Dana sharing pelaksanaan PKH 

 Penyaluran bantuan sandang dan pangan bagi masyarakat yang terkena 

bencana 

 

2. Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS 

a. Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 2 unit dan terealisasi sebanyak 3 unit 

dengan pencapaian kinerja 150%.  

b. Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS 

pada tahun 2014 capaian kinerja 150% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

150%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 300%, ini mengalami kestabilan 

dengan capaian kinerja tetap, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan 

tahun 2012 mengalami penurunan/kegagalan. 
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c. S

esuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan 

pembinaan PMKS pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi 

tidak sesuai.   Dimana target Restra tahun 2012 1 unit, ditahun 2013 

ditargetkan 2 unit dan di tahun 2014 ditargetkan 2 unit  dengan capaian 

kinerja tahun 2012 sebesar 300%, tahun 2013 sebesar 150% dan di tahun 2014 

sebesar 150% . 

d. Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 

 tidak ada penambahan jumlah sarana sosial sebagai tempat 

perlindungan dan pembinaan PMKS. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan/kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Membangun sarana sosial berupa panti asuhan 

 Menambah bantuan ke sarana-sarana sosial lainnya. 

Sedangkan pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan maupun 

peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Jumlah sarana sosial atau panti yang dibantu tidak bertambah 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Membangun sarana sosial berupa panti asuhan 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Jumlah Sarana Sosial sebagai tempat 

perlindungan dan Pembinaan PMKS
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 Menambah bantuan ke sarana-sarana sosial lainnya. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan 

pembinaan PMKS. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan 

pembinaan PMKS di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

dengan Kegiatan:  

 Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan 

 

3. Jumlah PMKS yang dibina 

a. Jumlah PMKS yang dibina ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 150 orang 

dan terealisasi sebanyak 3.096 orang dengan pencapaian kinerja 2064%. 

b. Jumlah PMKS yang dibina pada tahun 2014 capaian kinerja 2064% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 285%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 555%, 

ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami penurunan/kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c. S
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2000,00%

2500,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Jumlah PMKS Yang Dibina
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esuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah PMKS yang dibina pada Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Tebing Tinggi tidak sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 

tahun 2012 sebanyak 90 orang, ditahun 2013 ditargetkan 100 orang dan di 

tahun 2014 ditargetkan sebanyak 150 orang  dengan capaian kinerja tahun 

2012 sebesar 555%, tahun 2013 sebesar 285% dan di tahun 2014 sebesar 

2.037%.   

d. Jumlah PMKS yang dibina sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Membangun sarana sosial berupa panti asuhan 

 Menambah bantuan ke sarana-sarana sosial lainnya 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai Pekerja Seks Komersial 

dan Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng). 

 Diberikannya pelatihan-pelatihan kepada anak putus sekolah/ anak 

jalanan sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalanan. 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah PMKS yang dibina. 

e. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah PMKS yang dibina di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

dengan Kegiatan: 

- Operasi Pekerja Seks Komersial (PSK) 
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- Operasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila (Gepeng) 

- Pelatihan Anak Putus Sekolah/Anak Jalanan 

 

4. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial 

(PMKS) 

a. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial 

(PMKS) ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 50 orang dan terealisasi 

sebanyak 2.966 orang dengan pencapaian kinerja 5932%. 

b. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial 

(PMKS) pada tahun 2014 capaian kinerja 5932% dan pada tahun 2013 capaian 

kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 

2012 mengalami kestabilan dengan angka capaian kinerja tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. S

esuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

memperoleh bantuan sosial (PMKS) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi tidak sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 2012 

sebanyak 20 orang, ditahun 2013 ditargetkan 40 orang dan di tahun 2014 

ditargetkan sebanyak 50 orang  dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 

100%, tahun 2013 sebesar 100% dan di tahun 2014 sebesar 5.932%.   

d. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial 

(PMKS) sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak mengalami 

0,00%
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6000,00%

8000,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Jumlah PMKS yang Mendapat 

Bantuan Sosial
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peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 

 Pada tahun 2012 bantuan beras miskin dilakukan oleh Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja tetapi ditahun berikutnya dilakukan oleh Bagian Kesra 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Menambah jumlah bantuan yang diberikan 

 Menambah jenis-jenis bantuan yang diberikan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Terdapat tambahan bantuan penerima bantuan dengan bantuan dari 

pemerintah propinsi. 

 Diberikannya pelatihan-pelatihan kepada anak putus sekolah/ anak 

jalanan sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalanan. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meminta bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat miskin 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

memperoleh bantuan sosial (PMKS). 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh 

bantuan sosial (PMKS) di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 

Kegiatan: 

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang 

Mampu 
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- Fasilitasi Stimulan Perumahan Swadaya 

- Dana Sharing Pelaksanaan PKH 

- Penyaluran Bantuan Sandang dan Pangan Bagi Masyarakat Miskin yang 

Terkena Bencana  

 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan: 

- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 

- Pemantauan dan Penyediaan Kebutuhan Hidup Minimum bagi PMKS 

- Peningkatan Kesejahteraan Anak Putus Sekolah/Anak Jalanan 

5. Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD 

a. Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD ditargetkan 

pada tahun 2014 sebesar 80% dan terealisasi sebanyak 80% dengan 

pencapaian kinerja 100% 

b. Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD pada tahun 

2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 10%0, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dengan 

angka pencapaian kinerja tetap dari tahun ke tahun. 

 

Gambar Persentase Usulan Kegiatan yang Diakomodir di Dalam APBD 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam 

APBD pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 75%, dan Tahun 

100% 100% 100%
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2014 sebesar 80% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 

2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkannya adalah: 

 Kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan APBD 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Dalam pengusulan kegiatan disesuaikan dengan APBD 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan APBD 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Dalam pengusulan kegiatan disesuaikan dengan APBD 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam 

APBD. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD 

di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: Tidak ada program dan kegiatan 

yang mendukungnya 

 

6. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 

a. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

musrenbang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 95% dan terealisasi 

sebanyak 95% dengan pencapaian kinerja 100% 
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b. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

musrenbang pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 

capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini 

mengalami kestabilan dengan angka pencapaian kinerja tetap dari tahun ke 

tahun. 

 

  Gambar Persentase Kehadiran dan Partisipasi Masyarakat  
      Dalam Pelaksanaan Musrenbang 
 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan musrenbang pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 95%, Tahun 2013 sebesar 

95%, dan Tahun 2014 sebesar 95% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

musrenbang sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena tidak 

ada peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. Adapun hal-

hal yang menyebabkannya adalah: 

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam musrenbang 
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 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan adalah: 

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam musrenbang 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan musrenbang. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan musrenbang di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

 

 

 

 

7. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan 

a. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan 

ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 80% dan terealisasi sebanyak 80% 

dengan pencapaian kinerja 100% 

b. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan pada 

tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 87,50%, ini mengalami kestabilan 

dengan angka capaian kinerja tetap, akan tetapi jika dilihat tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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Gambar Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat Melalui 
           Kegiatan Perencanaan 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan 

perencanaan pada Bappeda Kota Tebing Tinggi. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebesar 80%, Tahun 2013 sebesar 80%, dan Tahun 2014 

sebesar 80% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 87,50%, Tahun 

2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Aspirasi yang disampaikan merupakan usulan prioritas pembangunan 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Aspirasi yang disampaikan merupakan usulan prioritas pembangunan 
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e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan 

perencanaan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan 

perencanaan di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

 

8. Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan 

a. Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 4 dok dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan pencapaian 

kinerja 100%. 

b. Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan pada tahun 2014 capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dengan angka capaian 

kinerja tetap. 

 

Gambar Tersedianya Data-Data Kebutuhan Perencanaan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan pada 

Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada 
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Tahun 2012 sebanyak 2 dokumen, Tahun 2013 sebanyak 4 dokumen, dan 

Tahun 2014 sebanyak 4 dokumen dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 

 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan di Bappeda 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pengembangan Data/Informasi 

Kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi 

 

9. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan indikator 

dalam RPJMD 

a. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan 

indikator dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% dan 

terealisasi sebanyak 100% dengan pencapaian kinerja 100%. 
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b. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan 

indikator dalam RPJMD pada tahun 2014  capaian kinerja 100% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 80%, 

ini mengalami kestabilan dengan angka capaian kinerja tetap, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

Gambar Persentase Kesesuaian Antara Renstra SKPD dengan Target 
              sasaran dan Indikator Dalam RPJMD 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target 

sasaran dan indikator dalam RPJMD pada Bappeda Kota Tebing telah sesuai. 

Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 

sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 

100%. 

d. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan 

indikator dalam RPJMD sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya 

adalah: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 
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 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dikarenakan 

faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target 

sasaran dan indikator dalam RPJMD. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target 

sasaran dan indikator dalam RPJMD di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan: 

 Reviu Indikator Kinerja Utama Kota Tebing Tinggi  

 Mid Term Reviu RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016 

  

10. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD 

a. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan pencapaian 

kinerja 100%. 

b. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD pada tahun 2014  

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 100%, ini mengalami kestabilan dengan angka 

capaian kinerja tetap, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 

mengalami kenaikan/keberhasilan. 
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         Gambar Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD 

pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya 

pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 

sebesar 100% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 80%,  Tahun 

2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 Perencanaan telah mengacu kepada dokumen 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Sebagai acuan penganggaran dan perencanaan daerah 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 
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yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD di 

Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Evaluasi RKPD 

 

Sasaran 61: 

Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan 

termarjinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan 

Indikator: 

1. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan 

a. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 12.855 jiwa dan terealisasi sebanyak 10.855 jiwa dengan pencapaian 

kinerja 84,44% 

b. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2014 capaian kinerja 

84,44% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 119,%5, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 111,9%. ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

Gambar Jumlah Penduduk di atas Garis Kemiskinan 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan pada Bappeda 
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Kota Tebing Tinggi belum tercapai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 

2012 sebanyak 16.855 jiwa, Tahun 2013 sebanyak 14.855 jiwa, dan Tahun 2014 

sebanyak 12.855 jiwa dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 111,9%, 

Tahun 2013 sebesar 1119,5%, dan Tahun 2014 sebesar 84,44%. 

d. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Program pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang pro 

masyarakat miskin 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Program pembangunan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebabnya tidak tercapainya adalah: 

 Program pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang pro 

masyarakat miskin 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Program pembangunan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan di Bappeda Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan Penunjang Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah 

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penunjang Program PNPM Mandiri Kota Tebing Tinggi 
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Sasaran 62: 

Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan 

Indikator: 

1. Jumlah kerjasama antar daerah 

a. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

25 (dua puluh lima) perjanjian/Mou dan realisasinya sebanyak 5 (lima) 

perjanjian/Mou dengan capaian kinerja sebesar 20 %. 

b. Jumlah kerjasama antar daerah pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 20 % 

dan hal ini menunjukkan penurunan / kegagalan jika dibandingkan dengan 

tahun 2013 yang capaian kinerja sebesar 70 % dan pada tahun 2012 dengan 

capaian kinerja sebesar 73,3 %. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator Jumlah Kerjasama Daerah pada Bagian Adminitrasi Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 

2012 sebanyak 15 perjanjian/MoU, 2013 sebanyak 20 perjanjian/MoU dan di 

tahun 2014 target 25 perjanjian/MoU, dengan capai kinerja  di tahun 2012 

sebesar 73,3%, tahun 2013 sebesar 70% dan tahun 2014 sebesar 20%. 

d. Untuk Jumlah Kerjasama Daerah tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

Adanya komitmen yang dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah dalam 

melakukan perjanjian kerjasama/MoU: 
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 Tingginya kesadaran daerah akan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan 

ataupun kesamaan permasalahan; 

 Kerjasama didukung oleh external support (misalnya dalam hal 

pendanaan) dan demand public atau permintaan dan dukungan dari 

masyarakat. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah 

sehingga dapat menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi 

konflik kepentingan antar daerah; 

 Mengadakan sosialisasi terhadap aparatur amgar dapat memahami 

tujuan dan maksud dari perjanjian kerjasama / MoU tersebut. 

Sedangkan untuk tahun 2014 yang mengalami penurunan, factor-faktor 

penyebabnya/tidak tercapainya  adalah : 

 Menurunnya kesadaran dari daerah akan potensi dari perjanjian 

kerjasama / MoU; 

 Masih kurangnya Tindak Lanjut oleh SKPD Pemko Tebing tinggi 

terhadap kerjasama yang telah dijalin dengan daerah lainnya. 

Adapun Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain : 

 Perlunya penegasan kepada SKPD untuk dapat menindaklanjuti 

Kerjasama Daerah. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah kerjasama daerah pada Bagian Adminitrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah : 
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Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan 

fasilitasi / Pembentukan Kerjasama antar daerah yang berguna 

meningkatkan jumlah kerjasama antar daerah. 

 

2. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi 

a. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi 

ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 16 buah (8 buah) dan terealisasi 

sebanyak 9 buah dengan persentase 112,5%. 

b. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi 

pada tahun 2014  capaian kinerja 112,5% dan pada tahun 2013 capaian 

kinerja 25%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 40%. ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan, akan tetapi jika di lihat pada tahun 2012 dengan 

tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko 

Tebing Tinggi pada Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak...................., Tahun 2013 

sebanyak................, dan Tahun 2014 sebanyak 16 buah dengan capaian 

kinerja di Tahun 2012 sebesar 40%, Tahun 2013 sebesar 25%, dan Tahun 2014 

sebesar 112,5%. 

d. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah:  

 Draf-draf rancangan peraturan daerah yang membutuhkan keputusan 

DPRD selalu direspon oleh DPRD seperti: Keputusan terhadap RPJMD, 

RAPBD, LKPj, LPj, PAPBD, Rekomendasi LPj Walikota serta keputusan 

DPRD mengenai 3 kegiatan reses dalam setahun yang hasilnya dapat 

ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi menurut skala prioritas. 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor tercapainya adalah: 

 Responsibilitas DPRD terhadap pembangunan Kota Tebing Tinggi 

begitu besar dan cepat misalnya keputusan terhadap: RAPBD Tahun 

2014, LKPj Tahun 2013, LPj Tahun 2013, Rekomendasi LPj Tahun 2013, 

Keputusan tentang pengangkatan Wakil Walikota masa jabatan 2011-

2016 dan hasil reses DPRD sebanyak 3 kali dalam setahun 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Setiap keputusan yang hendak diambil oleh DPRD, Sekretaris DPRD 

Kota Tebing Tinggi proaktif dalam memfasilitasi kegiatan DPRD guna 

tetap respon terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan duduk 

bersama dengan pihak eksekutif agar menghasilkan keputusan yang 

dapat meningkatkan pembangunan kota. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Sekretariat 

Dewan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh 

Pemko Tebing Tinggi. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko 

Tebing Tinggi di Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

 

 

3. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah propinsi 

a. Jumlah pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi yang ditargetkan 

pada tahun 2014 sebanyak 30 kali dan terealisasi sebanyak 17 kali dengan 

pencapaian kinerja sebesar 56,6 %. 

b. Jumlah pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 

sebanyak 17 kali dengan capaian kinerja mencapai 56,6 % hal ini 

menunjukkan peningkatan / keberhasilan jika dibandingkan dengan tahun 
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2013 sebanyak 14 kali dengan capaian kinerja sebesar 56 % dan tahun 2012 

sebanyak 9 kali dengan capaian kinerja sebesar 45 % dan pada. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator Jumlah pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi pada 

Bagian Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 sebanyak 20 kali, 2013 sebanyak 25 

kali dan di tahun 2014 target 30 kali, dengan capaian kinerja  di tahun 2012 

sebesar 45 %, tahun 2013 sebesar 56 % dan tahun 2014 sebesar 56,6 %. 

d. Untuk indikator Jumlah pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi 

tahun 2012 s.d 2014 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal 

yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 

 Dukungan dari Pemerintah Daerah akan kegiatan konsultasi ke 

Pemerintah Provinsi melalui dukungan anggaran yang diberikan; 

 Respons dari Pemerintah daerah untuk selalu menjaga komunikasi 

dengan baik dengan Pemerintah Provinsi melalui konsultasi dan 

koordinasi yang dilakukan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 s.d 2014 antara lain : 

 Dukungan dari Pemerintah Daerah akan kegiatan konsultasi ke 

Pemerintah Provinsi melalui dukungan anggaran yang diberikan; 

 Tidak adanya pembatasan anggaran dari Pemerintah untuk diadakannya 

kegiatan konsultasi. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia yang kritis 
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terhadap informasi birokrasi dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam melaksanakan konsultasi dengan 

Pemerintah Provinsi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator jumlah konsultasi dengan Pemerintah Provinsi di Bagian 

Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Kordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya 

(APEKSI) ; 

 Perlombaan Kecamatan ; 

 Pendataan dan Inventarisasi Unsur Alami Rupabumi ; 

 Penyusunan LPPD ; 

 Pengadaan Sarana Pendukung Pelaksanaan PATEN Kota Tebing Tinggi 

di Kecamatan Rambutan. 

 

 

4. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah 

a. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah ditargetkan pada tahun 

2014 sebesar 10 kali dan terealisasi sebanyak 7 kali dengan pencapaian kinerja 

70%. 

b. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah pada tahun 2014 capaian 

kinerja 70% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 30%, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 40%.  ini mengalami peningkatan/keberhasilan, akan tetapi 

jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami penurunan/kegagalan. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah pada 
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Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 10 

kali, Tahun 2013 sebanyak 10 kali, dan Tahun 2014 sebanyak 10 kali dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 40%, Tahun 2013 30%, dan Tahun 2014 

sebesar 70%. 

d. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Dukungan dari Pemerintah Daerah akan kegiatan konsultasi ke 

Pemerintah melalui dukungan anggaran yang diberikan; 

 Respons dari Pemerintah daerah untuk selalu menjaga komunikasi 

dengan baik dengan Pemerintah melalui konsultasi dan koordinasi yang 

dilakukan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Dukungan dari Pemerintah Daerah akan kegiatan konsultasi ke 

Pemerintah melalui dukungan anggaran yang diberikan; 

 Tidak adanya pembatasan anggaran dari Pemerintah untuk diadakannya 

kegiatan konsultasi. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Tata Pemerintahan diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah pertemuan konsultasi 

dengan pemerintah. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah di Bagian 

Administrasi Tata Pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah: 
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 Kordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya 

(APEKSI) ; 

 Perlombaan Kecamatan ; 

 Pendataan dan Inventarisasi Unsur Alami Rupabumi ; 

 Penyusunan LPPD ; 

 Pengadaan Sarana Pendukung Pelaksanaan PATEN Kota Tebing Tinggi 

di Kecamatan Rambutan. 

5. Ketepatan waktu penyampaian LPPD 

a. Pelaksanaan penyusunan LPPD yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

100% dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian kinerja 

mencapai 97%. 

b. Pelaksanaan penyusunan LPPD pada tahun 2014 yang capaian kinerja 

mencapai 97%, hal ini mengalami peningkatan/keberhasilan jika di ikuti 

pada tahun 2013 capaian kinerjanya 84,65% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja sebesar 73%. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD pada Bagian Adminitrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana 

Renstra target tahun 2012 sebesar 100 %, tahun 2013 sebesar 100 % dan di 

tahun 2014 target sebesar 100 %, dengan capaian kinerja  di tahun 2012 

sebesar 73 %, tahun 2013 sebesar 84,65 % dan tahun 2014 sebesar 97 %. 
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d. Untuk indikator Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD tahun 2012 s.d 2014 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 

 Adanya respons yang positif dari para kepala SKPD terkait laporan – 

laporan yang menyangkut capaian kinerja untuk dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya; 

 Dukungan dari Pemerintah melalui anggaran yang diberikan kepada 

SKPD sebagai leading sector kegiatan Penyusunan LPPD; 

 Sumber daya yang terampil dan ahli yang terdapat pada Tim Penyusun 

LPPD 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2013 s.d 2014 antara lain: 

 Pengalokasian anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan 

penyusunan LPPD; 

 Mengikut sertakan sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis 

penyusunan LPPD yang diadakan oleh Pemerintah. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya aparatur yang 

trampil dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator ketepatan waktu penyampaian LPPD di Bagian Adminitrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Kegiatan Penyusunan LPPD yang berguna sebagai fasilitasi kegiatan dan 

bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud. 

 

6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah ditargetkan pada tahun 2014 

dengan opini WTP dan terealisasi dengan opini WDP sehingga pencapaian 

kinerja dengan opini WDP. 
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b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2014 capaian 

kinerja WDP dan pada tahun 2013 capaian kinerja WDP, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja TMP,  ini mengalami kestabilan dengan capaian opini 

WDP, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada 

Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi masih 

perlu peningkatan. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 dengan 

opini WTP, Tahun 2013 dengan opini WTP, dan Tahun 2014 dengan opini 

WTP dengan capaian kinerja di Tahun 2012 dengan opini TMP, Tahun 2013 

dengan opini WDP, dan Tahun 2014 BPK mengeluarkan opini atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014. 

d. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Melakukan konsultasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

tentang pengelolaan keuangan daerah 

 Pengelolaan keuangan daerah didukung dengan aplikasi SIMDA Keuangan 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada 

pengelola keuangan daerah SKPD. 

 Meningkatkan tertib administrasi bagi pengelola keuangan daerah 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola keuangan SKPD 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dengan capaian 

kinerja tetap dikarenakan faktor-faktor penyebabnya adalah: 

 Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi untuk mengelola 

keuangan daerah 

 Melakukan konsultasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

tentang pengelolaan keuangan daerah 

 Pengelolaan keuangan daerah didukung dengan aplikasi SIMDA Keuangan 
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 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Melakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah 

terhadap Sumber Daya Manusia pengelola keuangan daerah di SKPD 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Keuangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah di Bagian 

Administrasi Keuangan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

 

7. Mengevaluasi Jumlah surat masuk dan surat keluar 

Jumlah Surat Masuk: 

a. Mengevaluasi jumlah surat masuk ditargetkan pada tahun 2014 untuk jumlah 

surat masuk sebanyak 2.280 lembar dan terealisasi sebanyak 1.392 lembar 

dengan pencapaian kinerja 61,05%. 

b. Mengevaluasi jumlah surat masuk dan surat keluar pada tahun 2014  capaian 

kinerja 61,05% dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja (60,31), dan 

pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (59,21). ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. (contoh) 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Mengevaluasi jumlah surat masuk telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada tahun 2012 sebanyak 2.280 lembar, tahun 2013 

sebanyak 2.280 lembar dan tahun 2014 sebanyak 2.280 lembar dengan capaian 

kinerja pada tahun 2012 sebesar 59,21%, tahun 2013 sebesar 60,31% dan tahun 

2014 sebesar 61,05%. 

d. Mengevaluasi jumlah surat masuk sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 
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 Banyaknya surat masuk yang melalui bagian administrasi umum 

sekretariat daerah Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Pelayanan yang baik di bidang administrasi dan adanya penambahan 

personil di kearsipan. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan dari 

peningkatan tersebut antara lain: 

 Mengadakan diklat untuk personil kearsipan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Umum diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Mengevaluasi jumlah surat masuk. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Mengevaluasi jumlah surat masuk di Bagian Administrasi 

Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan 

Penyediaan Surat Kabar/Majalah. 

 

Jumlah Surat Keluar: 

a. Mengevaluasi jumlah surat keluar ditargetkan pada tahun 2014 untuk 

jumlah surat keluar sebanyak 1.880 lembar, dan terealisasi sebanyak 1.423 

lembar dengan pencapaian kinerja 75,69%. 

b. Mengevaluasi jumlah surat keluar pada tahun 2014  capaian kinerja 75,69% 

dan pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja (74,47%), dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja (70,48%). ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Mengevaluasi jumlah surat keluar telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada tahun 2014 sebanyak 1.880 lembar, tahun 2013 

sebanyak 1.880 lembar dan tahun 2014 sebanyak 1.880 lembar dengan 

capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 70,48%, tahun 2013 sebesar 74,47% 

dan tahun 2014 sebesar 75,69. 

d. Mengevaluasi jumlah surat keluar sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Banyaknya surat keluar yang melalui bagian administrasi umum 

sekretariat daerah Kota Tebing Tinggi. 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Pelayanan yang baik di bidang administrasi dan adanya penambahan 

personil di kearsipan. 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan dari 

peningkatan tersebut antara lain: 

 Mengadakan diklat untuk personil kearsipan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Umum diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Mengevaluasi surat keluar. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Mengevaluasi jumlah surat keluar di Bagian Administrasi 

Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan 

Penyediaan Surat Kabar/Majalah. 
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8. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa leaflet, 

kalender dan majalah 

Leaflet 

a. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa leaflet 

ditargetkan pada tahun 2014 untuk leaflet sebanyak 6.500 lbr (tidak ada 

dianggarkan) dan terealisasi sebanyak 0% dengan capaian kinerja 0%. 

b. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa leaflet, 

kalender dan majalah pada tahun 2014 capaian kinerja untuk leaflet 0% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja leaflet 50% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja untuk leaflet 54,55%.  ini mengalami penurunan/kegagalan. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa leaflet pada Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai.   

d. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa leaflet sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

54,55% 50%
40,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Capaian Kinerja  Media Informasi Pemko 
Tebing Tinggi
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 Target yang ditetapkan  pada RPJMD setiap tahun berubah dan berkurang 

sehubungan dengan  semakin  mendekati periode ke 5 ( lima ) dalam 

RPJMD  (2011-2016) 

 Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol diperlukan adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran 

dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah media informasi 

yang dikelola pemerintah daerah berupa leaflet. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa leaflet di Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan  

Kegiatan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Penyelenggaraan 

Keprotokolan 

 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan  

Informasi 

 Program Kerjasama Informasi dan Massa Media 

Kegiatan:    

 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 

 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi dan Informasi 

Masyarakat 
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Kalender 

a. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa kalender 

ditargetkan pada tahun 2014 untuk kalender sebanyak 2.500 lbr dan 

terealisasi sebanyak 1000 set dengan capaian kinerja 40%.  

b. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa kalender 

pada tahun 2014  capaian kinerja untuk kalender 40% dan pada tahun 2013 

capaian kinerja kalender 50%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja untuk 

kalender 66,67%.  ini mengalami penurunan/kegagalan 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa kalender pada Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi  

d. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa kalender 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Target yang ditetapkan  pada RPJMD setiap tahun berubah dan 

berkurang sehubungan dengan  semakin  mendekati periode ke 5 ( lima ) 

dalam RPJMD  (2011-2016) 

 Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam meningkatkan Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah 

daerah berupa kalender. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa leaflet, kalender dan majalah di Bagian Administrasi Humas 

Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan  

Kegiatan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Penyelenggaraan 

Keprotokolan 

 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan  

Informasi 

 Program Kerjasama Informasi dan Massa Media 

Kegiatan:    

 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 

 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi dan Informasi 

Masyarakat 

 

Majalah 

a. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa majalah 

ditargetkan pada tahun 2014 untuk majalah sebanyak 24.000 exp dan 

terealisasi sebanyak 6.000 set dengan capaian kinerja 25%. 

b. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa majalah 

pada tahun 2014 capaian kinerja untuk majalah 25% dan pada tahun 2013 

capaian kinerja majalah 33,34% dan pada tahun 2012 capaian kinerja untuk 

majalah 50%.  ini mengalami penurunan/kegagalan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa majalah pada Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi  

d. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah berupa majalah 

sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal 

yang menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

634 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

 Target yang ditetapkan  pada RPJMD setiap tahun berubah dan berkurang 

sehubungan dengan  semakin  mendekati periode ke 5 ( lima ) dalam 

RPJMD  (2011-2016) 

 Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa majalah. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah 

berupa majalah di Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan  

Kegiatan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Penyelenggaraan 

Keprotokolan 

 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan  

Informasi 

 Program Kerjasama Informasi dan Massa Media 

Kegiatan:    

 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 
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 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi dan Informasi 

Masyarakat 

 

9. Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing Tinggi 

a. Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing 

Tinggi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 2 laporan dan terealisasi 

sebanyak 2 laporan dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing 

Tinggi pada tahun 2014  capaian kinerja 100%, pada tahun 2013 capaian 

kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%.  ini mengalami 

kestabilan dari tahun ke tahun dengan capaian kinerja yang sama setiap 

tahunnya. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU 

Kota Tebing Tinggi pada Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebanyak 2 laporan, Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dan Tahun 2014 sebanyak 

2 laporan dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 

sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 100%.  

d. Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing 

Tinggi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan 
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Tabel Pencapaian Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing Tinggi
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berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah; 

 Adanya Sistem Informasi Manajeman Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 

menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah kepada SKPD 

sehingga bagian administrasi barang daerah dapat menyusun daftar RKBU 

dan RKPBU Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang Daerah dan Aset diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Pengelolaan barang daerah 

berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing Tinggi. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU 

Kota Tebing Tinggi di Bagian Administrasi Barang Daerah dan Aset Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi 

a. Pengelolaan barang daerah berupa DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing 

Tinggi pada tahun 2014 tidak ada targetnya (2 laporan) dan terealisasi 

sebanyak 2 laporan dengan pencapaian kinerja 100%.  

b. Pengelolaan barang daerah berupa DKPBMD Kota Tebing Tinggi pada tahun 

2014  capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 100%.  ini mengalami kestabilan dari tahun 

ke tahun dengan capaian kinerja yang sama setiap tahunnya. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pengelolaan barang daerah berupa DKBMD dan DKPBMD 

Kota Tebing Tinggi pada Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, Tahun 2013 sebanyak 2 

laporan dan Tahun 2014 sebanyak 2 laporan dengan capaian kinerja di Tahun 

2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Pengelolaan barang daerah berupa DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing 

Tinggi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan 

berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 
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Tabel Pencapaian DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi
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 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 

 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 

menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun DKBMD dan 

DKPBMD Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Pengelolaan barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU 

Kota Tebing Tinggi, dan DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pengelolaan barang daerah DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing 

Tinggi di Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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10.  Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi 

a. Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 1 laporan  dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pencapaian 

kinerja 100%. 

b. Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014  capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 100%.  ini mengalami kestabilan dari tahun ke tahun dengan 

capaian kinerja yang sama setiap tahunnya. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk  

d. indikator kinerja Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, 

Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dan Tahun 2014 sebanyak 2 laporan dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan 

Tahun 2014 sebesar 100%. 

e. Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan berupa kestabilan capaian kinerja 

setiap tahunnya. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan 

tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 
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Tabel Pencapaian Daftar Pengadaan Barang Kota Tebing Tinggi
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 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 

menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun Daftar Pengadaan 

barang Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

f. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi di Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

11. Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi 
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a. Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2014 

sebanyak 1 laporan  dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pencapaian 

kinerja 100%.  

b. Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi Tinggi pada tahun 2014  capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 100%.  ini mengalami kestabilan dari tahun ke tahun dengan 

capaian kinerja yang sama setiap tahunnya. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, 

Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dan Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan 

Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 

 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 
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menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun Daftar 

Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

12.  Penetapan Status Penggunaan Barang 

a. Penetapan Status Penggunaan Barang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

1 dok (1 laporan)  dan terealisasi sebanyak 0 laporan dengan pencapaian 

kinerja 0%. 

b. Penetapan Status Penggunaan Barang pada tahun 2014  capaian kinerja 0% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian 
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kinerja 100%. ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kestabilan dengan tetapnya capaian 

kinerja di tahun 2013 dan 2012 sebesar 100%. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Penetapan Status Penggunaan Barang pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, 

Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dan Tahun 2014 sebesar 2 laporan dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan 

Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Penetapan Status Penggunaan Barang sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 

 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 

menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun Penetapan Status 

Penggunaan Barang. 
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Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/kegagalan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Keterlambatan Dinas Pendidikan dalam menyampaikan 

dokumen/laporan penetapan status penggunaan barang SKPD di Dinas 

Pendidikan sehingga Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah 

mengajukan draft Penetapan Status Penggunaan Barang Kota Tebing 

Tinggi untuk ditetapkan sebagai suatu Keputusan Walikota tanpa 

lampiran Dinas Pendidikan. Bagian Hukum dan Organisasi sebagai 

eksaminator proses tersebut tidak melanjutkan proses tersebut karena 

dianggap belum lengkap tanpa salah satu SKPD. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan/kegagalan tersebut antara lain: 

 Terus melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk segera 

menyampaikan dokumen/laporan Penetapan Status Penggunaan Barang 

SKPD-nya. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Penetapan Status Penggunaan Barang. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Penetapan Status Penggunaan Barang di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

13. Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi 
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a. Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1 

buku (1 laporan) dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pencapaian 

kinerja 100%.   

b. Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014  capaian kinerja 100%. 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 100%.  ini mengalami kestabilan dari tahun ke tahun dengan capaian 

kinerja yang sama setiap tahunnya. 

  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariata Daerah Kota Tebing Tinggi 

telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, 

Tahun 2013 sebanyak 2 laporan dan Tahun 2014 sebanyak 1 laporan dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan 

Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 

 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 
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menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun Buku Inventaris 

Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam mencatat 

Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

14. Daftar Mutasi Barang 

a. Daftar Mutasi Barang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 1 laporan  dan 

terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pencapaian kinerja 100%.   

b. Daftar Mutasi Barang pada tahun 2014  capaian kinerja 100% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%.  ini 
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mengalami kestabilan dari tahun ke tahun dengan capaian kinerja yang sama 

setiap tahunnya. 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Daftar Mutasi Barang pada  Bagian Administrasi Barang dan 

Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 2 laporan, Tahun 2013 sebanyak 

2 laporan dan Tahun 2014 sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 

100%. 

d. Daftar Mutasi Barang sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan berupa kestabilan capaian kinerja setiap tahunnya. 

Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Seluruh SKPD sudah mulai memberi perhatian lebih kepada pengelolaan 

barang milik daerah 

 Adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 

(SIMDA-BMD) yang memudahkan pengurus barang SKPD dalam 

menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD sehingga 

Bagian Administrasi Barang Daerah dapat menyusun Daftar Mutasi 

Barang. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 
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 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan dikarenakan faktor-

faktor penyebabnya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

kestabilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan koordinasi dengan pengelola barang SKPD 

 Meningkatkan pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah 

kepada pengelola barang milik daerah SKPD. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam mencatat 

Daftar Mutasi Barang. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Daftar Mutasi Barang di Bagian Administrasi Barang dan Aset 

Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

15. Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah 

a. Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah ditargetkan pada tahun 

2014 sebanyak 40 unit  dan terealisasi sebanyak 21 unit dengan pencapaian 

kinerja 52,5%. 

b. Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah pada tahun 2014  capaian 

kinerja 52,5% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 50% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 100%.  ini mengalami kenaikan/keberhasilan, akan tetapi jika 

dilihat tahun 2012 dengan tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan.  
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah pada 

Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai.  Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 40 

unit, Tahun 2013 sebanyak 40 unit dan Tahun 2014 sebanyak 40 unit dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 50% dan 

Tahun 2014 sebesar 52,5%. 

d. Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah sejak tahun 2012 telah 

tercapai sesuai target. Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut 

adalah: 

 Masih banyak tanah milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sudah sah 

hak kepemilikannya belum dipasang tanda kepemilikannya berupa plang. 

Pada tahun 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Tanah milik Pemerintah Kota telah banyak dipasang tanda kepemilikan 

pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2013 hanya 50% yang terdata dan 

terpasang tanda kepemilikannya (plang). 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Bagian Administrasi Barang dan Aset Daerah menghimbau kepada seluruh 

SKPD agar: 
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 Mendata pengadaan tanah yang pernah dilaksanakan SKPD dan 

melengkapi dokumen kepemilikannya. 

 Menganggarkan biaya pengadaan dan pemasangan tanda kepemilikan  

tanah Pemerintah Kota yang berada di bawah pengelolaannya. 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

Hal tersebut terjadi karena, SKPD telah mulai melakukan peningkatan hak 

status tanah milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sehingga beberapa tanah 

dapat dipasang tanda kepemilikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, namun 

masing–masing SKPD yang melakukan pemasangan plang tersebut sesuai 

dengan himbauan Pengelola Barang Pemerintah Kota Tebing Tinggi, tidak 

dianggarkan pada Bagian Administrasi Barang Daerah sesuai target pada 

RPJMD. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Tetap mendata tanah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sudah sah hak 

kepemilikannya. 

 Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD se Kota Tebing Tinggi untuk 

melengkapi data kepemilikan tanah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang 

berada dibawah pengelolaannya. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam mencatat 

Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah di Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Pembuatan Tanda Kepemilikan Barang Milik Daerah 
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16.  Pelaksanaan Sosialisasi sensus barang 

a. Pelaksanaan Sosialisasi sensus barang pada tahun 2014 tidak ditargetkan   dan 

tidak ada realisasinya karena sudah dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini 

terjadi karena sensus barang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali serentak 

diseluruh Indonesia yaitu salah satunya pada tahun 2013. 

 

17. Pelaksanaan Sensus Barang 

a. Pelaksanaan Sensus Barang pada tahun 2014 tidak ditargetkan   dan tidak ada 

realisasinya karena sensus barang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali serentak 

di seluruh Indonesia pada tahun 2013. Target pada tahun 2013 adalah 1 

kegiatan dan telah teralisasi, dibuktikan dengan telah dikirimnya laporan 

sensus ke provinsi, sehingga capaian kinerja adalah 100%. 

 

 

18. Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya aktiva tetap 

dapat dipercaya 

a. Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya aktiva 

tetap dapat dipercaya ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 80%   dan 

terealisasi sebesar 0% dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya aktiva 

tetap dapat dipercaya pada tahun 2014  capaian kinerja 0% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 0% (100%) dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%.  

ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kestabilan dengan capaian kinerja yang tetap. 
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca 

khususnya aktiva tetap dapat dipercaya pada Bagian Administrasi Barang 

dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0% dan 

Tahun 2014 sebesar 80% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, 

Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 0%. 

d. Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya aktiva 

tetap dapat dipercaya sejak tahun 2012 s.d 2013 telah tercapai sesuai target. 

Hal tersebut terjadi karena pada tahun ini ditargetkan hanya pada tahap 

pengumpulan data barang milik daerah yang telah melewati umur 

teknis/ekonomis atau yang peruntukannya diserahkan kepada pihak lain. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/kegagalan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah belum disahkan. Kegiatan yang 

dilaksanakan masih pada tahap pengumpulan daftar usulan barang milik 

daerah yang akan dihapuskan. 
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Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Dengan melakukan penghapusan barang milik daerah yang telah 

melewati umur teknis/ekonomis atau yang peruntukkannya diserahkan 

kepada pihak lain dari Daftar Barang Milik Daerah pada SKPD. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

mewujudkan Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca 

khususnya aktiva tetap dapat dipercaya. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca 

khususnya aktiva tetap dapat dipercaya di Bagian Administrasi Barang dan 

Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah 

 

 

 

19. Nilai aktiva tetap pada neraca sama dengan nilai barang milik daerah 

 

Sasaran 63: 

Memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat 

tentang proses pelayanan yang dilakukan masing-masing instansi untuk dipahami 

masyarakat secara luas 

Indikator: 

1. Jumlah dokumen perencanaan kota 

a. Jumlah dokumen perencanaan kota ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 

40 dokumen  dan terealisasi sebanyak 40 dokumen dengan pencapaian 

kinerja 100%. 
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b. Jumlah dokumen perencanaan kota pada tahun 2014 capaian kinerja 100%, 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 79,48%.  ini mengalami kestabilan dengan capaian kinerja tetap, akan 

tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami 

kenaikan/keberhasilan. 

 

Gambar Jumlah Dokumen Perencanaan Kota 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan kota pada Bappeda Kota 

Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebanyak 39 dokumen, Tahun 2013 sebanyak 41 dokumen, dan Tahun 2014 

sebanyak 40 dokumen dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 79,48%, 

Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Jumlah dokumen perencanaan kota sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Dokumen perencanaan sesuai dengan yang diperlukan dan selesai tepat 

waktu 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program/kegiatan 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 
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 Dokumen perencanaan sesuai dengan yang diperlukan dan selesai tepat 

waktu 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program/kegiatan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

membuat Jumlah dokumen perencanaan kota. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah dokumen perencanaan kota di Bappeda Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan: 

 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

 Sosialisasi dan Penyusunan Renja 

 Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tebing Tinggi 

 Evaluasi RKPD 

 Koordinasi Pelaksanaan DAK 

 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

 Penyusunan KUA 

 Penyusunan KUPA 

 Penyusunan LKPj 

 

2. Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu 

a. Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 85% dan 

terealisasi sebanyak 85% dengan Pencapaian kinerja 100%. 
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b. Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu pada tahun 2014 capaian kinerja 100%, dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%.  ini 

mengalami kestabilan dengan angka capaian kinerja tetap dari tahun ke 

tahun. 

 

 

  Gambar Persentase Dokumen Administrasi Perencanaan yang dapat  
       Diselesaikan dengan Tepat Waktu 
 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 80%, Tahun 

2013 sebesar 80%, dan Tahun 2014 sebesar 85% dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 

100%. 

d. Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami kestabilan karena 

tidak ada peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan. 

Adapun hal-hal yang menyebabkannya adalah: 

 SDM yang telah memahami tugas pokok 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Ketersediaan sarana pendukung 
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Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak ada 

penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor penyebabnya 

adalah: 

 SDM yang telah memahami tugas pokok 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat Mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Ketersediaan sarana pendukung 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan: 

 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

 Sosialisasi dan Penyusunan Renja 

 Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tebing Tinggi 

 Evaluasi RKPD 

 Koordinasi Pelaksanaan DAK 

 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

 Penyusunan KUA 

 Penyusunan KUPA 

 Penyusunan LKPj 

 

 

3. Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) 
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a. Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) 

ditargetkan pada tahun 2014 adalah baik sekali dan terealisasi CC (cukup 

memadai) dengan pencapaian kinerja 70%. 

b. Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) pada 

tahun 2014 capaian kinerja 70% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 70%, 

dan pada tahun 2012 capaian kinerja 70%.  ini mengalami kestabilan dengan 

angka capaian kinerja tetap dari tahun ke tahun. 

 

Gambar Standard Penilaian AKIP 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan) pada Bappeda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 dengan nilai Baik, Tahun 2013 dengan 

nilai Baik, dan Tahun 2014 dengan nilai Baik Sekali, dengan capaian kinerja 

di Tahun 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 70%, dan Tahun 2014 sebesar 

70%. 

d. Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) sejak 

tahun 2012 s.d 2013 mengalami peningkatan/keberhasilan, atau 

penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan, atau hal-hal yang menyebabkan 

penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Dokumen perencanaan yang semakin baik 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 
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 Peningkatan kinerja dan dokumen perencanaan 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

 Dokumen perencanaan yang semakin baik 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Peningkatan kinerja dan dokumen perencanaan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bappeda 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan). 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan) di Bappeda Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penyusunan LAKIP (Penilaian Kinerja Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi) 

 

4. Persentase peningkatan PAD 

a. Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi yang  ditargetkan pada 

tahun 2014 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 145% sehingga pencapian 

kinerja 145 %.  

b. Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 capaian 

kinerja  145,28% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 147%, dan pada tahun 

2012 137,8 %.  
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c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja  Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi pada 

Kantor Dispenda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 

2012 kenaikan 7% 2013 7% dan di tahun 2014 target 7%, dengan capai kinerja 

di tahun 2012 sebesar 137.8%, tahun 2013 indikator kinerja 147% dan di 

Tahun 2014 indikator kinerja mencapai 145,28%   

d. Untuk Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi tahun 2013 s.d 2014 

mengalami melebihi target. Adapun hal-hal yang mendukung melebihi 

target tersebut adalah :  

 Kesadaran wajib pajak, dan 

 Sosialisasi pajak dan retribusi secara rutin tetap dilakukan Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2014 antara lain : 

 Melakukan Update data terhadap objek pajak 

 Melakukan sosialisasi kepada objek pajak untuk membayar pajak 

 Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang aktif dan patuh 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 
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indicator kinerja utama untuk Persentase peningkatan PAD Kota Tebing 

Tinggi. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indicator Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi  pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan Kegiatan:  

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

 

5. Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD 

a. Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD yang  ditargetkan pada tahun 

2014 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga pencapian kinerja 

100 %.  

b. Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada tahun 2014 capaian kinerja  

100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100 %, dan pada tahun 2012 100 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra  dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja  Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Kantor 

Dispenda Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana Renstra target 2012 100% 

2013 100% dan di tahun 2014 target 100%, dengan capai kinerja di tahun 2012 
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sebesar 100%, tahun 2013 indikator kinerja 100% dan di Tahun 2014 indikator 

kinerja mencapai 100%   

d. Untuk Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD tahun 2013 s.d 2014 

mencapai target. Adapun hal-hal yang mendukung pencapaian target 

tersebut adalah :  

 Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap menggali potensi-potensi PAD di 

Kota Tebing Tinggi 

 Sosialisasi pajak dan retribusi secara rutin tetap dilakukan Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2014 antara lain : 

 Melakukan Update data terhadap objek pajak 

 Melakukan sosialisasi kepada objek pajak untuk membayar pajak 

 Tetap menggali potensi-potensi PAD di Kota Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indicator kinerja utama pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan Anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indicator kinerja utama untuk Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indicator Persentase peningkatan PAD Kota Tebing Tinggi  pada Dinas 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi  adalah :  

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan Kegiatan: 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

 

6. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti 

a. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti ditargetkan 

pada tahun 2014 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 47,7% dengan 

pencapaian kinerja 47,7%. 

b. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada tahun 

2014  capaian kinerja 47,7% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 90% dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 50%.  ini mengalami penurunan/kegagalan, 
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akan tetapi jika dilihat pada Tahun 2012 dengan Tahun 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah 

ditindaklanjuti pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, 

dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan pencapaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 90%, dan Tahun 2014 sebesar 47,7%. 

d. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Beragamnya tuntutan dan pengaduan masyarakat 

 Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan 

 Tuntutan dari pengambil kebijakan 

 Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya 

mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada 

untuk mencapai kinerja yang diharapkan 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan 

melalui seminar atau PKS. 

 Memperbanyak jumlah pejabat fungsional pemeriksa dengan melalui 

diklat fungsional. 

 Kesadaran SKPD untuk berakuntabilitas. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adanya komitmen dan dukungan SKPD untuk berakuntabilitas 

 Adanya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan 

 Melaksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar 

dan norma pemeriksaan 
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 Melaksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan 

Peraturan Perundangan yang berlaku 

 Jumlah pejabat fungsional auditor yang semakin 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada 

untuk mencapai kinerja yang diharapkan 

 Meningkatkan jangkauan objek pemeriksaan yang ada, yang belum 

adanya keseimbangan secara proporsional 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan 

melalui seminar atau PKS 

 Memperbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan melalui 

Diklat Fungsional 

 Melaksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan 

Peraturan Perundangan yang berlaku 

 Melaksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar 

dan norma pemeriksaan 

 Kesadaran SKPD untuk berakuntabilitas. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama 

dalam menurunkan Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah 

ditindaklanjuti. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah 

ditindaklanjuti di Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Kegiatan: 

 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 

 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 Rapat Gelar Pengawasan Fungsional 
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 Pelaksanaan Reviu Keuangan 

 Evaluasi LAKIP unit kerja 

 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan 

Kegiatan: 

 Pendataan dan Pengisian LP2P Tahun 2013 

 Pelatihan Kantor Sendiri 

 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 

 

7. Penerapan E-Procurement 

a. Penerapan E-procurement ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100%, 

dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja penerapan E-procurement pada tahun 2012 sebesar 0%, 

dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk penerapan E-procurement sebesar 0%,  hal ini juga tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Grafik Pencapaian Penerapan E-Procurement 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja penerapan E-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, tahun 2013 

sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebesar 100%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 0%. 
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d. Untuk penerapan E-procurement pencapaian tahun 2012 s/d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, penerapan E-procurement juga 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. Adapun 

penyebab peningkatan/keberhasilan tersebut adalah : 

 Belum adanya kegiatan di dalam urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam penerapan E-procurement. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk penerapan E-procurement pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

8. Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) 

a. Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) ditargetkan pada tahun 2014 

sebesar 0%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada 

tahun 2012 sebesar 0%, dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase 

pencapaian kinerja untuk Pembentukan ULP (Unit Layanan 

Pengadaan)sebesar 0%,  hal ini juga tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 
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    Gambar.  Grafik Pencapaian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 

sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebesar 0%, 

dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% 

dan tahun 2014 pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) pencapaian tahun 2012 

s/d 2013 tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Pembentukan ULP (Unit Layanan 

Pengadaan) juga tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun 

sebelumnya. Adapun penyebab penurunan/kegagalan tersebut adalah : 

 Belum adanya kegiatan pada urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan). 
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f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Pembentukan ULP (Unit Layanan 

Pengadaan)pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

9. Pengadaan Perangkat Software LPSE 

a. Pengadaan perangkat Software LPSE ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

0%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja Pengadaan perangkat Software LPSE pada tahun 2012 

sebesar 0%, dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Pengadaan perangkat Software LPSE sebesar 0%,  hal ini juga tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar. Grafik Pencapaian Pengadaan Perangkat Software LPSE 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Pengadaan perangkat Software LPSE pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, 

tahun 2013 sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebesar 0%, dengan tingkat 
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pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk Pengadaan perangkat Software LPSE pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Pengadaan perangkat Software 

LPSE juga tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun 

sebelumnya. Adapun penyebab penurunan/kegagalan tersebut adalah : 

 Belum adanya kegiatan pada urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Pengadaan perangkat Software LPSE. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Pengadaan perangkat Software LPSE 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

 

10. Penataan dan Penyelenggaraan LPSE 

a. Penataan dan Penyelenggaraan LPSE ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 

100%, dengan pencapaian kinerja 0%.  

b. Pencapaian kinerja Penataan dan Penyelenggaraan LPSE pada tahun 2012 

sebesar 0%, dan tahun 2013 sebesar 0%, dalam hal ini tidak mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Pada tahun 2014 persentase pencapaian kinerja 

untuk Penataan dan Penyelenggaraan LPSE sebesar 0%,  hal ini juga tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun sebelumnya. 
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       Gambar. Pencapaian Penataan dan Penyelenggaraan LPSE 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja target untuk 

indikator kinerja Penataan dan Penyelenggaraan LPSE pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, 

tahun 2013 sebesar 0% dan di tahun 2014 target sebesar 100%, dengan tingkat 

pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% dan tahun 2014 

pencapaian sebesar 0%. 

d. Untuk Penataan dan Penyelenggaraan LPSE pencapaian tahun 2012 s/d 2013 

tidak mengalami peningkatan/keberhasilan. 

Sedangkan pencapaian untuk tahun 2014, Penataan dan Penyelenggaraan 

LPSE juga tidak mengalami peningkatan/keberhasilan dari tahun 

sebelumnya. Adapun penyebab penurunan/kegagalan tersebut adalah : 

 Belum adanya kegiatan pada urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Tebing Tinggi. 

e. Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya 

yaitu sumber daya manusia, Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan 

prasarana yang dapat membantu mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam Penataan dan Penyelenggaraan LPSE. 

f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk Penataan dan Penyelenggaraan LPSE 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi  adalah : 
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 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan belum 

terlaksana. 

 

11. Penataan dan Penyelenggaraan LPSE 

 

Sasaran 64: 

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

1. Jumlah urusan wajib/pilihan yang mempunyai SPM 

 

2. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat 

a. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat ditargetkan pada tahun 2014 adalah 

dengan nilai 3,29 Kategori A dan terealisasi dengan nilai 2,98 kategori B. 

b. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat pada tahun 2014  pada tahun 2014  

capaian kinerja 90% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 88,4 dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja. ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat pada Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi telah tidak sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya tahun 2012 dengan nilai 3,27 kategori A, di tahun 2013 

dengan nilai 3,28 kategori A dan di tahun 2014 dengan nilai 3,29 kategori A 

dengan capaian kinerja di tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, tahun 2013 

sebesar 88,4% dan di tahun 2014 sebesar 90%. 

d. SKPD yang mempunyai SPM pada misi kedelapan ini adalah Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi 

e. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat sejak tahun 2012 s.d 2013 tidak 

mengalami peningkatan/keberhasilan.  

f. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor tercapainya adalah: 

 Meningkatnya sumber daya aparatur perizinan dalam memberikan 

pelayanan perijinan kepada masyarakat 

 Adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan perijinan 

 Sarana dan prasarana pelayanan perijinan cukup memadai 
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 Persyaratan dalam pemrosesan perijinan tidak berbelit-belit 

 Adanya kepastian waktu dan transparansi biaya sehingga menimbulkan 

rasa nyaman kepada masyarakat dalam pengurusan perijinan. 

g. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya 

manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat. 

h. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Kegiatan: Pengembangan dan Penataan Sistem Administrasi Perijinan 

Berbasis QR-Code yang berguna untuk mencegah terjadinya penipuan/ 

pemalsuan sertifikat pelayanan perijinan. 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

 Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang berguna untuk 

meningkatkan pelayanan perijinan dengan cara keliling di lokasi-lokasi 

yang mudah dicapai oleh masyarakat khususnya dalam pengurusan 

perizinan 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

 Kegiatan: Sharing information perijinan  

 Kegiatan: Pelatihan Etika Pelayanan yang berguna untuk dapat 

mengetahui/ menambah wawasan dalam melaksanakan pelayanan 

perijinan yang baik serta melatih sumber daya aparatur dalam 

memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan: Pengadaan Mebeleur bertujuan untuk memudahkan aparatur 

pelayanan perijinan dalam melaksanakan pelayanan perijinan 

kepada masyarakat 

 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Kegiatan: Penyusunan Indeks Kepuasasan Layanan Masyarakat 

 



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

673 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

Sasaran 65: 

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 

Indikator: 

1. Jumlah SOP yang ditetapkan 

a. Jumlah SOP yang ditetapkan ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebanyak 1 

paket dan tidak ada terealisasi sehingga tidak ada pencapaian kinerja.  

b. Jumlah SOP yang ditetapkan pada tahun 2014 tidak ada capaian kinerja dan 

pada tahun 2013 tidak ada capaian kinerja dan pada tahun 2012 tidak ada 

capaian kinerja. ini mengalami kestabilan karena tidak ada 

peningkatan/keberhasilan maupun penurunan/kegagalan dari tahun ke 

tahun. 

 

2. Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa 

a. Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa ditargetkan pada tahun 

2014 adalah sebesar 0 kasus dan terealisasi sebanyak 0 kasus dengan 

pencapaian kinerja 100%. 

b. Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa pada tahun 2014 capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 100%. ini mengalami kestabilan karena angka capaian 

kinerja tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

c. S

e

suai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa pada 

Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0%, dan 
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Tahun 2014 sebesar 0% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, 

Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%.  

d. Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami kestabilan keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif 

 Penyelenggaraan rapat monitoring Kominda 

 Kerjasama aparat keamanan  

 Didukung dengan kerjasama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FPK 

 Terus secara rutin melaksanakan rapat, monitoring dan pelaporan 

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan keberhasilan 

dikarenakan faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Karena kondisi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan kondusif 

 Penyelenggaraan rapat monitoring Kominda 

 Kerjasama aparat keamanan  

 Didukung dengan kerjasama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan FPK 

 Terus secara rutin melaksanakan rapat, monitoring dan pelaporan 

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Badan Kesbangpol 

dan linmas Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber 

daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator 

kinerja utama dalam menurunkan Jumlah masalah/kejadian terkait 

ketahanan bangsa. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan indikator 

Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa di Badan Kesbangpol dan 

linmas Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Kegiatan: 

 Antisipasi Terjadinya Unjuk Rasa/Demo 

 Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Rapat Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) 

 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik 

Pencegahan Kejahatan 

 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan: 

 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 

 Rapat Kerja FPK Kota dan Kecamatan 

 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik 

Pencegahan Kejahatan Dana 

 

3. Jumlah perda yang ditetapkan  

a. Jumlah perda yang ditetapkan ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebanyak 

17 buah (3 buah) dan terealisasi sebanyak 3 buah dengan pencapaian kinerja 

100%.  

b. Jumlah perda yang ditetapkan pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 166,67% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 100%. ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat 

tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah perda yang ditetapkan pada Bagian Hukum dan 

Organisasi  

d. Jumlah perda yang ditetapkan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 
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 Baiknya hubungan kerja dan koordinasi antara sesama instansi vertikal 

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan DPRD Kota 

Tebing Tinggi dalam upaya pembahasan Perda yang harus ditetapkan 

untuk kepentingan masyarakat. 

 Hal-hal yang diatur dalam Perda merupakan hal strategis yang memang 

membutuhkan dasar hukum yang kuat.  

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan kerjasama yang baik antar SKPD dan DPRD Kota Tebing 

Tinggi. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Karena SKPD kurang memahami apa saja yang dapat diatur dengan 

Peraturan Daerah dan yang diatur melalui Peraturan Walikota sehingga 

banyaknya rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebenarnya 

cukup diatur melalui sebuah Peraturan Walikota. 

 Rumitnya proses yang harus dilalui oleh sebuah Rancangan Peraturan 

Daerah untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah, 

diantaranya pembahasan antara Tim Perumus dan Pembahasan bersama 

dengan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dimana hal ini akan 

memakan relative lebih banyak waktu dan biaya yang dipergunakan 

daripada proses penetapan sebuah Peraturan Walikota. 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Meningkatkan kinerja pada Bagian Hukum dan Organisasi. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Hukum dan Organisasi diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah perda yang ditetapkan. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah perda yang ditetapkan di Bagian Administrasi Hukum 

dan Organisasi Kota Tebing Tinggi adalah: 
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 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Dengan Kegiatan: 

 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 

 Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 

 

4. Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 

a. Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk ditargetkan pada tahun 

2014 adalah sebesar 9% dan terealisasi sebanyak 9% dengan pencapaian 

kinerja 100%.  

b. Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014  

capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 6,5% (100%). ini mengalami kestabilan dengan 

angka pencapaian kinerja tetap akan tetapi jika dilihat pada tahun 2012 

dengan tahun 2013 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 6,5%, Tahun 2013 sebesar 

7,5%, dan Tahun 2014 sebesar 9% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 6,5%, Tahun 2013 sebesar 100%, dan Tahun 2014 sebesar 100%.  

d. Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk sejak tahun 2012 s.d 

2013 mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang 

mendukung peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

penurunan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda 

 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami kestabilan karena tidak 

mengalami penurunan maupun peningkatan dikarenakan faktor-faktor 

penyebabnya adalah: 

 Adanya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda 
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 Adanya kerjasama yang baik antara penegak Perda lainnya 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat penegak Perda lainnya 

 Melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat di lapangan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Kantor Satpol PP 

diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan anggaran 

yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk di Kantor 

Satpol PP Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 

Kegiatan  

 Pengendalian Keamanan Lingkungan 

 Operasi Penegakan Perda 

 

5. Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang Ditetapkan 

a. Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang Ditetapkan ditargetkan 

pada tahun 2014 adalah sebanyak 3 buah (17 buah) dan terealisasi sebanyak 

40 buah dengan pencapaian kinerja 235,29%. 

b. Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang Ditetapkan pada tahun 

2014  pada tahun 2014 capaian kinerja 235,29% dan pada tahun 2013 capaian 

kinerja 164,71% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 100%. ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan.  

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang 

Ditetapkan pada Bagian Hukum dan Organisasi pada Sekretariat Daerah 

Kota Tebing Tinggi. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 

27 buah perwa, Tahun 2013 sebanyak 20 buah perwa, dan Tahun 2014 

sebanyak 40 buah perwa dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

158,8%, Tahun 2013 sebesar 164,7% dan Tahun 2014 sebesar 235,29%. 
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d. Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang Ditetapkan sejak tahun 

2012 s.d 2013 mengalami penurunan/kegagalan. Adapun hal-hal yang 

menyebabkan penurunan/kegagalan tersebut adalah: 

 Tidak adanya peraturan perundangan terbaru dari Pemerintah Pusat 

yang mengamanahkan diatur melalui Peraturan Walikota dan kebijakan 

yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak selalu harus diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Dengan terus melakukan koordinasi yang baik dengn instansi vertikal, 

pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Dampak dari berkembangnya kondisi masyarakat, kondisi hukum dan 

perubahan kebijakan yang terjadi baik dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan 

keberhasilan tersebut antara lain: 

 SKPD meningkatkan kehati-hatian dari segi hukum untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap kegiatan dan kebijakan yang 

dilakukan. 

 Bagian Hukum dan Organisasi aktif melaksanakan 

sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilakukan bagi masyarakat umum 

ataupun bagi sesama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap hukum di Indonesia. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Bagian 

Administrasi Hukum dan Organisasi diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Jumlah Perwa/Aturan dan 

Peraturan Lainnya yang Ditetapkan. 
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f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Jumlah Perwa/Aturan dan Peraturan Lainnya yang 

Ditetapkan di Bagian Administrasi Hukum dan Organisasi Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Dengan Kegiatan: 

 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

 Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum 

 

Sasaran 66: 

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan 

informasi penduduk yang akurat dan terpadu 

Indikator: 

1. Persentase Jumlah wajib KTP 

a. Persentase Jumlah wajib KTP ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 95% 

dan terealisasi sebanyak 90% dengan pencapaian kinerja 95%. 

b. Persentase Jumlah wajib KTP pada tahun 2014  capaian kinerja 95% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 107% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 85%. ini 

mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 dengan 

tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah wajib KTP pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 
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targetnya pada Tahun 2012 sebesar 85%, Tahun 2013 sebesar 90% dan Tahun 

2014 sebesar 95% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 85%, Tahun 

2013 sebesar 107% dan Tahun 2014 sebesar 95%.  

d. Persentase Jumlah wajib KTP sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Meningkatnya kesadaran penduduk untuk datang mendaftarkan identitas 

dirinya. 

 Terpenuhinya kebutuhan server database kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 

 Kinerja aparatur yang optimal dalam melaksanakan proses pendaftaran 

dan peng-entri-an data penduduk kedalam database kependudukan. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan  sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran 

identitas dirinya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tebing 

Tinggi. 

 Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pendaftaran dan 

peng-entri-an data penduduk ke dalam database kependudukan. 

e. Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran identitas dirinya ke 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi. 

 Pendaftaran kependudukan tahun 2014 lebih sedikit dari tahun-tahun 

sebelumnya disebabkan karena masyarakat sebagian besar telah terdaftar 

di database kependudukan 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilkota Tebing 

Tinggi telah memberikan layanan kependudukan dengan cara keliling 

melalui pelayanan keliling antar kelurahan-kelurahan di satu kecamatan 

setiap harinya. 
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 Melakukan sosialisasi pelayanan kependudukan dengan memakai media 

informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan-jalan tertentu sehingga 

mudah untuk dilihat. 

 Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kependudukan. 

f. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah wajib KTP. 

g. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah wajib KTP di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

2. Persentase Jumlah kepemilikan KTP 

a. Persentase Jumlah kepemilikan KTP ditargetkan pada tahun 2014 adalah 

sebesar 95% dan terealisasi sebanyak 90% dengan pencapaian kinerja 95%. 

b. Persentase Jumlah kepemilikan KTP pada tahun 2014 capaian kinerja 95% dan 

pada tahun 2013 capaian kinerja 107% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

85%. ini mengalami penurunan/kegagalan, akan tetapi jika dilihat tahun 2013 

dengan tahun 2012 mengalami kenaikan/keberhasilan. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah kepemilikan KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 
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dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 sebesar 85%, Tahun 2013 sebesar 

90% dan Tahun 2014 sebesar 95% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 85%, Tahun 2013 sebesar 107% dan Tahun 2014 sebesar 95%.  

d. Persentase Jumlah kepemilikan KTP sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya biaya cetak blonko KK dan KTP 

 Kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan 

Kartu Keluarga dan KTP. 

 Pelayanan pengurusan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya (KTP) secara 

mudah dan transparan. 

 Terlaksananya sosialisasi dan penerapan program SIAK di Kota Tebing 

Tinggi. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 Meningkatkan  sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya 

kepemilikan identitas diri (KTP) 

 Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. 

 Tersedianya blanko KK dan KTP 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan dikarenakan faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 

 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan identitas diri (KTP). 

 Pembuatan KTP tahun 2014 lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya 

disebabkan karena masyarakat sebagian besar telah memiliki KTP 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilkota Tebing 

Tinggi telah memberikan layanan kependudukan dengan cara keliling 

melalui pelayanan keliling antar kelurahan-kelurahan di satu kecamatan 

setiap harinya. 
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 Melakukan sosialisasi pelayanan kependudukan dengan memakai media 

informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan-jalan tertentu sehingga 

mudah untuk dilihat. 

 Biaya pembuatan KTP gratis. 

 Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kependudukan 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah kepemilikan 

KTP. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah kepemilikan KTP di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

3. Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran 

a. Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran ditargetkan pada tahun 2014 

adalah sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 85% dengan pencapaian kinerja 

85%. 

b. Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2014  pada tahun 

2014  capaian kinerja 85% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 80% dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 70%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya di Tahun 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 80% 

dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

70%, Tahun 2013 sebesar 80% dan Tahun 2014 sebesar 85%. 

d. Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya blonko akta kelahiran 

 Kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan 

akta kelahiran. 

 Pelayanan pengurusan akta kelahiransecara mudah dan transparan. 

 Adanya pelayanan keliling untuk pendaftaran penerbitan akta kelahiran 

dari tingkat TK/PAUD sampai tingkat SMP di sekolah. 

 Adanya pelayanan online administrasi kependudukan untuk permohonan 

penerbitan akta kelahiran. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing 

Tinggi telah memberikan layanan kependudukan dengan cara keliling 

melalui pelayanan keliling antar kelurahan-kelurahan di satu kecamatan 

setiap harinya. 

 Melakukan sosialisasi pelayanan kependudukan dengan memakai media 

informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan-jalan tertentu sehingga 

mudah untuk dilihat. 
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 Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kependudukan. 

 Adanya petugas yamg keliling ke setiap sekolah-sekolah di Tebing Tinggi 

untuk mendaftarkan permohonan murid yang belum memiliki akta 

kelahiran. 

 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah kepemilikan 

akta kelahiran. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

4. Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran 

a. Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran ditargetkan pada tahun 2014 adalah 

sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 98% dengan pencapaian kinerja sebesar 

98,89%. 

b. Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran pada tahun 2014  pada tahun 2014  

capaian kinerja 98,89% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 98,89% dan pada 

tahun 2012 capaian kinerja 70%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya di Tahun 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 90% 

dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan pencapaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 98,89% dan Tahun 2014 sebesar 98,89%. 

d. Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya blonko akta kelahiran 

 Kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan 

akta kelahiran bagi bayi. 

 Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara mudah dan transparan. 

 Adanya pelayanan online administrasi kependudukan untuk permohonan 

penerbitan akta kelahiran. 

 Pembuatan akta kelahiran gratis 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan dari 

kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

  

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

 Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilkota Tebing 

Tinggi telah memberikan layanan kependudukan dengan cara keliling 

melalui pelayanan keliling antar kelurahan-kelurahan di satu kecamatan 

setiap harinya. 

 Melakukan sosialisasi pelayanan kependudukan dengan memakai media 

informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan-jalan tertentu sehingga 

mudah untuk dilihat. 
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 Menciptakn sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan 

tugas pelayanan kependudukan. 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah bayi ber-akta 

kelahiran. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

5. Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah 

a. Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah ditargetkan pada tahun 2014 

adalah sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 65% dengan pencapaian kinerja 

sebesar 92%. 

b. Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah pada tahun 2014  capaian kinerja 

92% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 91,67% dan pada tahun 2012 capaian 

kinerja 60%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan. 

 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah pada Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai.  Di 

dalam Renstra targetnya di Tahun 2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60% 

dan Tahun 2014 sebesar 70% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

70%, Tahun 2013 sebesar 91,67% dan Tahun 2014 sebesar 92%. 

d. Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya blonko akta kawin 

 Kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan 

akta kawin. 

 Pelayanan pengurusan akta kawin secara mudah dan transparan. 

 Adanya pelayanan online administrasi kependudukan untuk permohonan 

penerbitan akta kawin. 

 Adanya petugas keliling di setiap kelurahan di satu kecamatan setiap hari. 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah pasangan 

ber-akta nikah. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 
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6. Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian 

a. Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian ditargetkan pada tahun 2014 

adalah sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 65% dengan pencapaian kinerja 

sebesar 92,50%. 

b. Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian pada tahun 2014  pada tahun 

2014  capaian kinerja 92,50% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 83,33% dan 

pada tahun 2012 capaian kinerja 50%. ini mengalami 

peningkatan/keberhasilan. 

 

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam Renstra targetnya di Tahun 2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60% 

dan Tahun 2014 sebesar 70% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

70%, Tahun 2013 sebesar 83,33% dan Tahun 2014 sebesar 92,50%. 

d. Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian sejak tahun 2012 s.d 2013 

mengalami peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya blonko akta kematian 
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 Kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan 

akta kematian. 

 Pelayanan pengurusan akta kematian secara mudah dan transparan. 

 Adanya pelayanan online administrasi kependudukan untuk permohonan 

penerbitan akta kematian. 

 Adanya petugas keliling di setiap kelurahan di satu kecamatan setiap hari. 

 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami penurunan/peningkatan 

dikarenakan faktor-faktor penyebabnya/tidak tercapainya/tercapainya 

adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Persentase Jumlah Kepemilikan 

akte kematian. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

 

7. Ketersediaan SOP pelayanan 

a. Ketersediaan SOP pelayanan ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 

100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan pencapaian kinerja 100%. 

b. Ketersediaan SOP pelayanan pada tahun 2014  pada tahun 2014  capaian 

kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 95% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 90%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Ketersediaan SOP pelayanan pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Di dalam Renstra targetnya di 

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 

100% dengan pencapaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 90%, Tahun 2013 

sebesar 95% dan Tahun 2014 sebesar 100%. 

d. Ketersediaan SOP pelayanan sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Standart pelayanan Minimal Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi 

 Meningkatkan komitmen pelayanan Ramah,mudah, cepat dan tepat. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan, atau meningkatkan dari kegagalan pada tahun 2012 dan 2013 

antara lain: 

 Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 
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sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Ketersediaan SOP pelayanan 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Ketersediaan SOP pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

8. Implementasi NIK dan SIAK 

a. Implementasi NIK dan SIAK ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 

100% dan terealisasi sebanyak 95% dengan pencapaian kinerja 95%. 

b. Implementasi NIK dan SIAK pada tahun 2014  pada tahun 2014  capaian 

kinerja 95% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 88,88% dan pada tahun 2012 

capaian kinerja 77%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  

 

c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Implementasi NIK dan SIAK pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra 

targetnya pada Tahun 2012 sebesar 70%, Tahun 2013 sebesar 90% dan Tahun 

2014 sebesar 100% dengan pencapaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 77%, 

Tahun 2013 sebesar 88,88% dan Tahun 2014 sebesar 95%. 

d. Implementasi NIK dan SIAK sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya Sosialisasi NIK secara Nasional yaitu satu identitassatu NIK. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Tabel Pencapaian Implementasi NIK dan SIAK



Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
 

 

 

 

694 

                                                                                     
 

 

 

BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI 

 Terpenuhinya kesadaran masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan 

secara NIK Nasional. 

 Terlaksananya penerapan NIK Secara Nasional. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

 Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Implementasi NIK dan SIAK. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Implementasi NIK dan SIAK di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

9. Implementasi e- KTP 

a. Implementasi e- KTP ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% dan 

terealisasi sebanyak 90% dengan pencapaian kinerja 90%. 

b. Implementasi e- KTP pada tahun 2014  pada tahun 2014  capaian kinerja 90% 

dan pada tahun 2013 capaian kinerja 80% dan pada tahun 2012 capaian kinerja 

77%. ini mengalami peningkatan/keberhasilan.  
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c. Sesuai dengan Renstra dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Implementasi e- KTP pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebesar 80%, Tahun 2013 sebesar 100% dan Tahun 2014 sebesar 100% dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 77%, Tahun 2013 sebesar 80% dan 

Tahun 2014 sebesar 90%. 

d. Implementasi e- KTP sejak tahun 2012 s.d 2013 mengalami 

peningkatan/keberhasilan. Adapun hal-hal yang mendukung 

peningkatan/keberhasilan tersebut adalah: 

 Terpenuhinya Sosialisasi e-KTP di Kota Tebing Tinggi. 

 Terpenuhinya kesadaran masyarakat pentingnya Dokumen Kependudukan 

 Meningkatnya kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat 

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan 

keberhasilan pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: 

Sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dikarenakan 

faktor-faktor penyebab tercapainya adalah: 

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan dari 

penurunan tersebut antara lain: 

e. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya sumber daya yaitu 
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sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan 

indikator kinerja utama dalam meningkatkan Implementasi e- KTP. 

f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran 

dan indikator Implementasi e- KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 

 

 

b. REALISASI ANGGARAN  

1. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Terwujudnya pembangunan, 

pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan dengan 

indikator kinerja: 

a. Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan PMKS lainnya  

dengan Kegiatan: 

- Fasiliasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang 

mampu jumlah dana sebesar Rp. 2.740.770.000,- realisasi dana Rp. 

2.722.410.000,- sehingga persentase realisasi dana 99%. 

- Fasilitasi stimulan perumahan swadaya jumlah dana sebesar Rp. 

514.950.000,- realisasi dana Rp. 365.500.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 71%. 

- Dana sharing pelaksanaan PKH jumlah dana sebesar Rp. 

106.285.000,- realisasi dana Rp. 32.452.300,- sehingga persentase 

realisasi dana 31%. 

- Penyaluran bantuan sandang dan pangan bagi masyarakat miskin 

yang terkena bencana jumlah dana sebesar Rp. 4.800.000,- realisasi 

dana Rp. 0,- sehingga persentase realisasi dana 0%. 
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b. Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan 

PMKS didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing 

Tinggi adalah: 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 

kegiatan Peningkatan kesejahteraan anak panti asuhan dengan jumlah 

dana sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi dana Rp. 9.989.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 100%. 

 

c. Jumlah PMKS yang dibina didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

dengan kegiatan: 

- Operasi penjaja seks komersial dengan jumlah dana sebesar Rp. 

51.876.000,- realisasi dana Rp. 47.445.920,- sehingga persentase 

realisasi dana 91%. 

- Operasi gelandangan, pengemis dan orang gila dengan jumlah dana 

sebesar Rp. 45.244.000,- realisasi dana Rp. 37.684.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 83%. 

- Pelatihan anak putus sekolah/anak jalanan dengan jumlah dana 

sebesar Rp. 41.540.000,- realisasi dana Rp. 39.540.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 95%. 

 

d. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan 

sosial (PMKS) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya  

dengan kegiatan  
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- Fasiltasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat 

Kurang Mampu dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.740.770.000, 

realisasi dana Rp. 2.722.410.000, sehingga persentase realisasi dana 

99 %. 

- Fasiltasi Stimulan Perumahan Swadaya dengan jumlah dana sebesar 

Rp. 5.14.950.000, realisasi dana Rp. 365.500.000, sehingga persentase 

realisasi dana 71 %. 

- Dana Sharing Pelaksanaan PKH dengan jumlah dana sebesar Rp. 

106.285.000, realisasi dana Rp. 32.452.300, sehingga persentase 

realisasi dana 31 %. 

- Penyaluran Bantuan Sandang dan Pangan bagi Masyarakat Miskin 

yang Terkena Bencana dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.800.000, 

realisasi dana Rp. 0, sehingga persentase realisasi dana 0 %. 

 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

dengan kegiatan:  

- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS jumlah dana sebesar Rp. 52.800.000, 

realisasi dana Rp 52.390.000, sehingga persentase realisasi dana 99 %. 

- Pemantauan dan Penyediaan Kebutuhan Hidup Minimum bagi 

PMKS jumlah dana sebesar Rp. 1.178.840.000, realisasi dana Rp 

1.158.704.428, sehingga persentase realisasi dana 98 %. 

 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 

kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan dengan 

jumlah dana sebesar Rp. 10.000.000, realisasi dana Rp. 9.989.000, 

sehingga persentase realisasi dana 100 %. 

 

e. Persentase usulan kegiatan yang diakomodir di dalam APBD  

f. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

musrenbang  

g. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan  

h. Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan  
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i. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan 

indikator dalam RPJMD  

j. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

2. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak 

dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan agar 

pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan  dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini. 

3. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya akuntabilitas tata 

kelola pemerintahan  dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah kerjasama antar daerah didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian 

Administrasi Tata Pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan 

kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- dan realisasi sebesar 

Rp. 47.028.800,- dan persentase realisasi anggaran 87%. 

 

b. Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemko Tebing Tinggi  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

c. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah propinsi  

d. Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah  

(point a dan b) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi Tata 

Pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil 

Kepala Daerah dengan kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah Lainnya (APEKSI) jumlah dana sebesar Rp. 
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35.000.000,- realisasi dana Rp. 35.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

 Program penataan daerah otonomi baru dengan kegiatan : 

 Perlombaan kecamatan, jumlah anggaran Rp. 77.405.000,- dan 

realisasi sebesar Rp. 66.705.000,- dan persentase realisasi anggaran  

86 %; 

 Hari otonomi daerah, jumlah anggaran Rp. 14.770.000,- dan 

realisasi sebesar Rp. 9.440.000,- dan persentase realisasi anggaran 

64%; 

 Penyusunan Buku kecamatan dalam angka, jumlah anggaran Rp. 

50.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.540.000,- dan persentase 

realisasi anggaran 97%; 

 Pendataan dan inventarisasi unsur alami rupa bumi, jumlah 

anggaran Rp. 42.190.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.586.465,- 

dan persentase realisasi anggaran 87%; 

 Rapat teknis pembinaan kecamatan dan kelurahan, jumlah 

anggaran Rp. 21.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.950.000,- 

dan persentase realisasi anggaran 100%; 

 Pembentukan dan pelaksanaan PATEN di Kota Tebing Tinggi, 

jumlah anggaran Rp. 158.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 

134.605.000,- dan persentase realisasi anggaran 85%. 

 

e. Ketepatan waktu penyampaian LPPD didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian 

Administrasi Tata Pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Penyusunan LPPD dan Suplemen LPPD, jumlah anggaran                              

Rp. 71.380.000,- dan realisasi sebesar Rp. 68.980.300,- dan persentase 

realisasi anggaran 97 % 

 

f. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Bagian Administrasi Keuangan Kota Tebing Tinggi adalah: 
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Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan. dengan Kegiatan Pelaporan keuangan akhir tahun 

jumlah dana sebesar Rp. 394.000.000,- realisasi dana Rp. 343.757.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 87% 

 

g. Mengevaluasi jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Bagian Administrasi Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan 

Penyediaan Surat Kabar/Majalah dengan jumlah dana sebesar Rp. 

959.400.000,- realisasi dana Rp. 815.644.039,- sehingga persentase 

realisasi dana 85% untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik. 

 

h. Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah leaflet, 

kalender, dan majalah didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi 

Humas Pimpinan dan Protokol Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan 

 dengan Kegiatan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama 

Penyelenggaraan Keprotokolan jumlah dana sebesar Rp. 12.000.000,- 

realisasi dana Rp. 12.000.000,- sehingga persentase realisasi dana 

100%. 

 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

 dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan 

Komunikasi dan Informasi jumlah dana sebesar Rp. 893.200.000,- 

realisasi dana Rp. 877.702.082,- sehingga persentase realisasi dana 

98%. 

 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 

 dengan Kegiatan: 
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 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah jumlah dana sebesar 

Rp. 473.500.000,- realisasi dana Rp. 473.500.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100%. 

 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 

jumlah dana sebesar Rp. 640.800.000,- realisasi dana Rp. 636.908.640,- 

sehingga persentase realisasi dana 99%. 

 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi dan Informasi 

Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 80.680.000,- realisasi dana Rp. 

80.680.000,- sehingga persentase realisasi dana 100%. 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, 

Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/Majalah jumlah dana sebesar Rp. 

75.000.000,- realisasi dana Rp. 75.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100%. 

 

i. Pengelola barang daerah berupa Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing 

Tinggi dan DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi  

j. Daftar pengadaan barang Kota Tebing Tinggi  

k. Daftar pemeliharaan Kota Tebing Tinggi  

l. Penetapan status penggunaan barang  

m. Buku investaris Kota Tebing Tinggi  

n. Daftar mutasi barang  

o. Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah  

(mulai dari huruf i s/d o) didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Informasi Pengelolaan Barang 

Milik Daerah jumlah dana sebesar Rp.149.063.200,- realisasi dana Rp. 

135.358.400,- sehingga persentase realisasi dana 91%. 
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p. Pelaksanaan sosialisasi sensus barang didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian 

Administrasi Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi adalah: sudah dilaksanakan pada tahun 2012. 

 

q. Pelaksanaan sensus barang didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

sudah dilaksanakan pada tahun 2013. 

 

r. Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya 

aktiva tetap dapat dipercaya didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Administrasi 

Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah jumlah 

dana sebesar Rp. 4.975.200,- realisasi dana Rp. 2.670.900,- sehingga 

persentase realisasi dana 54%. 

 

s. Nilai aktiva tetap pada neraca sama dengan nilai barang milik daerah  

 

4. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Memberikan informasi secara 

transparan dan terbuka kepada masyarakat tentang proses pelayanan yang 

dilakukan masing-masing instansi untuk dipahami masyarakat secara luas  

dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah dokumen perencanaan kota didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 
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b. Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 

 

c. Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 

 

d. Persentase peningkatan PAD, dan  

e. Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah: 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah jumlah dana sebesar Rp. 88.955.000,- realisasi dana 

Rp. 88.330.000,- sehingga persentase realisasi dana 100% 

f. Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti 

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah: 
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 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

dengan Kegiatan: 

 Pelaksanaan pengawasan internal jumlah dana sebesar Rp. 

432.249.988,- realisasi dana Rp. 373.475.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 86,40% 

 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 

jumlah dana sebesar Rp. 163.200.000,- realisasi dana Rp. 82.625.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 50,63% 

 Rapat gelar pengawasan jumlah dana sebesar Rp. 10.950.000,- realisasi 

dana Rp. 6.830.000,- sehingga persentase realisasi dana 63,92% 

 Pelaksanaan reviu keuangan jumlah dana sebesar Rp. 32.000.000,- 

realisasi dana Rp. 0,- sehingga persentase realisasi dana 0% 

 Evaluasi LAKIP unit kerja jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,- 

realisasi dana Rp. 24.308.000,- sehingga persentase realisasi dana 

96,71% 

 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 

Prosedur Pengawasan 

dengan Kegiatan: 

 Pendataan dan pengisian LP2P Tahun 2013 jumlah dana sebesar                  

Rp. 10.000.000,- realisasi dana Rp. 9.888.250,- sehingga persentase 

realisasi dana 99% 

 Pelatihan kantor sendiri jumlah dana sebesar Rp. 29.950.000,- realisasi 

dana Rp. 19.636.750,- sehingga persentase realisasi dana 77,84% 

 Monitoring Tindak lanjut hasil pengawasan jumlah dana sebesar Rp. 

87.000.000,- realisasi dana Rp. 46.250.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 53,16% 

 

g. Penerapan E-procurement didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Tebing Tinggi adalah: 
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 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 

 

h. Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program ................................................................................ dengan 

Kegiatan ................................................................................. jumlah dana 

sebesar Rp. ............................, realisasi dana Rp. ............................ 

sehingga persentase realisasi dana ......... % 

 

i. Pengadaan perangkat software LPSE  

j. Penataan dan penyelenggaraan LPSE  

k. Penataan dan penyelenggaraan LPSE  

 

5. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Standar Pelayanan 

Minimal (SPM)  dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah urusan wajib/pilihan yang mempunyai SPM  

Tidak ada program dan kegiatan untuk indikator sasaran ini 

 

b. Indeks kepuasan layanan masyarakat didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Kegiatan Pengembangan dan Penataan Sistem 

Administrasi Perijinan Berbasis QR-Code jumlah dana sebesar Rp. 

120.000.000,- realisasi dana Rp. 120.000.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dana 
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sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi dana Rp. 197.600.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 98,80% 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

Kegiatan Sharing Informasi Perijinan jumlah dana sebesar Rp. 

150.000.000,-, realisasi dana Rp. 143.157.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 95,44% dan Kegiatan Pelatihan Etika Pelayanan 

jumlah dana sebesar Rp. 80.000.000,- realisasi dana Rp. 78.400.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 98%. 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

Kegiatan Pengadaan Mebeleur jumlah dana sebesar Rp. 59.500.000,- 

sehingga realisasi anggaran dana Rp. 59.200.000,- persentase 

realisasi dana 99,49% 

 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

dengan Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan 

Masyarakat jumlah dana  sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga realisasi 

anggaran dana Rp. 11.000.000,- persentase realisasi dana 99,49%. 

 

6. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah SOP yang ditetapkan didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Hukum dan 

Organisasi Kota Tebing Tinggi adalah: 

Tidak ada Program dan kegiatan untuk indikator sasaran diatas. 

 

b. Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Badan Kesbangpol dan linmas Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

dengan Kegiatan: 

 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) jumlah dana 

sebesar Rp. 33.435.000,- realisasi dana Rp. 30.730.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 91,91% 
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 Rapat kerja FPK Kota dan Kecamatan jumlah dana sebesar Rp. 

8.924.000,- realisasi dana Rp. 8.724.000,- sehingga persentase realisasi 

dana 97,76% 

 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik 

Pencegahan Kejahatan Dana jumlah dana sebesar Rp. 372.600.000,- 

realisasi dana Rp. 236.380.000,- sehingga persentase realisasi dana 

63,44% 

 

 

c. Jumlah perda yang ditetapkan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Bagian Hukum 

dan Organisasi Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan  

jumlah dana sebesar Rp. 200.640.000,- realisasi dana Rp. 

200.189.000,- sehingga persentase realisasi dana 99,77%  

dengan Kegiatan: 

untuk biaya lembur 11 orang PNS, Jasa narasumber/tenaga ahli, 

Belanja cetak/penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat 

dan Biaya perjalanan dinas. 

 Program Publikasi Peraturan Perundang-undangan  

jumlah dana sebesar Rp. 24.000.000,- realisasi dana Rp. 24.000.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 100%  

dengan Kegiatan: 

untuk Biaya cetak dan penggandaan berita daerah sebanyak 200 set 

dan lembaran daerah sebanyak 100 set dan Biaya publikasi 

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota 

Nomor 11 Tahun 2014 melalui Radio DIS FM Kota Tebing Tinggi. 

 Program Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Tebing Tinggi  

jumlah dana sebesar Rp. 25.040.000,- realisasi dana Rp. 24.845.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 99,22%  

dengan Kegiatan: 
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untuk Biaya penggandaan dan Biaya perjalanan dinas dalam daerah 

sebanyak 21 kali. 

 

d. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman  

dengan Kegiatan: 

 Pengendalian Keamanan Lingkungan jumlah dana sebesar Rp. 

858.000.000, realisasi dana Rp. 847.309.000 sehingga persentase 

realisasi dana 98,80 % 

 Operasi Penegakan Perda lainnya jumlah dana sebesar Rp. 

190.800.000, realisasi dana Rp. 189.347.500 sehingga persentase 

realisasi dana 99.20%.   

e. Jumlah perwa/aturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan didukung 

oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja 

utama di Bagian Hukum dan Organisasi Kota Tebing Tinggi adalah: 

 Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

Dana ini digabungkan dengan kegiatan pembahasan Peraturan 

Walikota dalam satu kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum  

jumlah dana sebesar Rp. 97.840.000,- realisasi dana Rp. 95.840.000,- 

sehingga persentase realisasi dana 97,95%  

dengan Kegiatan: 

 Penyuluhan hukum tentang Legal Drafting (penyusunan prosuk 

hukum daerah) di Gedung Sawiyah; 

 Penyuluhan hukum tentang Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

di Gedung Sawiyah; 

 Penyuluhan hukum tentang Kewenangan Pengadilan Agama 
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7. Adapun realisasi anggaran untuk Sasaran Terlaksananya tertib administrasi 

kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang 

akurat dan terpadu dengan indikator kinerja: 

a. Persentase jumlah wajib KTP  

b. Persentase jumlah kepemilikan KTP  

c. Persentase jumlah kepemilikan akta kelahiran  

d. Persentase jumlah bayi berakta kelahiran  

e. Persentase jumlah pasangan berakta nikah  

f. Persentase jumlah kepemilikan akte kematian  

g. Ketersediaan SOP pelayanan  

h. Implementasi NIK dan SIAK  

i. Implementasi e-KTP  

didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tebing Tinggi adalah: 

 Program Administrasi Kependudukan  

dengan Kegiatan:  

 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu jumlah dana 

sebesar Rp. 221.400.000,- realisasi dana Rp. 162.247.500,- sehingga 

persentase realisasi dana 68,04% 

 Implementasi sistem administrasi kependudukan jumlah dana 

sebesar Rp. 66.500.000,- realisasi dana Rp. 58.685.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 88,25% 

 Pengelolaan dalam menyusun Laporan Informasi Kependudukan 

jumlah dana Rp. 17.500.000,- realisasi dana Rp. 17.480.000,- sehingga 

persentase realisasi dana 99,89% 

 Pengembangan data base kependudukan jumlah dana Rp. 

24.625.300,- realisasi dana Rp. 24.625.300,- sehingga persentase 

realisasi dana 100% 
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 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 

jumlah dana Rp. 313.600.000,- realisasi dana Rp. 311.477.700,- 

sehingga persentase realisasi dana 99,89% 

 Sosialisasi administrasi kependudukan jumlah dana Rp. 20.250.000,- 

setelah P.APBD menjadi Rp.0,-, tidak terealisasi (0%), hal ini 

disebabkan kegiatan tersebut dialihkan anggarannya untuk kegiatan 

pengadaan peralatan gedung kantor yaitu pembangunan website 

online adminduk 

 Pelayanan keliling administrasi kependudukan jumlah dana Rp. 

27.000.000,- setelah P.APBDmenjadi Rp.0,- , tidak terealisasi (0%), hal 

ini disebabkan kegiatan tersebut dialihkan anggarannya untuk 

kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor yaitu pembangunan 

website online adminduk 

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 yang 

dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016.  

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran kinerja 

Pemerintah Kota tebing Tinggi Tahun 2014 berdasarkan pembobotan adalah sebagai 

berikut : 

 

NO. SASARAN M SB B CB AK K 

1 
 

Terwujudnya pembangunan, pembinaan 
sosial kemasyarakatan dengan secara 
berkeadilan 

      

2 Meningkatnya pemenuhan hak dasar 
terutama bagi masyarakat miskin dan 
termajinalkan agar pembangunan semakin 
inklusif dan berkeadilan 

      

3 Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola 
Pemerintahan 

 
 

     

4 Memberikan informasi secara transparan 
dan terbuka kepada masyarakat tentang 
proses pelayanan yang dilakukan masing –
masing instansi untuk dipahami 
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masyarakat luas  

5 Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) 

      

6 Meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat 

      

7 Terlaksananya tertib administrasi 
kependudukan dengan tersedianya data 
dan informasi penduduk yang akurat dan 
terpadu 
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BAB IV 

PENUTUP 

 Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 

2014  ini disusun dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah cq. Kementerian 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan 

pertanggungjawaban kinerja Walikota Tebing Tinggi dalam melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik.   

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan, maka pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Tahun 

2014  telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan.    Dari 66 (Enam 

Puluh Enam) Sasaran dan 343 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-

2016 secara keseluruhan telah dilaksanakan. 

Penyajian analisis dan evaluasi sasaran dan indikator kinerja dalam Laporan 

Kinerja Tahunan  Pemarintah  Kota Tebing Tinggi Tahun 2014  ini juga dimaksudkan 

untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan terhadap 

pelaksanaan kegiatan dan program oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 

Tebing Tinggi. 

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja Tahunan  Pemerintah  Kota Tebing 

Tinggi Tahun 2014 ini selain  laporan yang berkaitan dengan penilaian kinerja 

sekaligus pula menjadi pertanggungjawaban hasil capaian kinerja dan  bahan 

evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.   
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses 

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, partsisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif 

dan efesien.  Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan 

landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan 

menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan public. 

  Laporan Kinerja Tahunan bertujuan untuk memberikan gambaran 

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban 

dari visi, misi dan tujuan startegis instansi pemerintah yang mengindikasikantingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 

  Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2014 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang ……… dan signifikan atas

sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan Sasaran Strategis Tahun 2014 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Tebing Tinggi tahun 2011-2016 dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 

tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) 2011-2016 di Lingkungan 

PemerintahKotaTebingTinggiberjumlah…….Sasarandengan…………indikator

kinerja. 

  Berdasarkanhasilanalisiskinerjaterhadap……..indikatorkinerja,……

sasaran dan 8 (delapan) misi dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja dengan nilai 

………sebanyak……indikator,indikatorkinerjadengannilai………sebanyak……

indikator,  

 

 

  


