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Ikhtisar Eksekutif 
    

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tegalrejo Tahun 

2019ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan 

Tegalrejo yang memuat rencana, capaian, dan realisasiindikator kinerja dari sasaran 

strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan 

Tegalrejo Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan 

melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan 

dalam rencana strategis.  

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Tegalrejo yang dihasilkan di tahun 

2019, dapat digambarkan sebagai berikut:  

Sasaran :  “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo” 

dengan indikatornya : “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan 

Tegalrejo dan nilai survei Kepuasan masyarakat” 

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah untuk  target 

belanja tidak langsung  sebesar Rp. 2.740.762.837,- dengan capaian 96,68%  dan 

belanja   langsung target sebesar Rp. 5.344.145.000,- dengan capaian 95,83% 

sehingga total target sebesar Rp. 8.84.907.837 dengan capaian 96,12%. 

Evaluasi   atas   pencapaian kinerja   dan   permasalahan   yang ditemui 

pada setiap sasaranmenunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi 

perhatian bagi Kecamatan Tegalrejo ke depan, sebagai berikut: 

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan 

petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan 

kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan. 

2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang sudah direncanakan  dan pemecahan persoalan bersama yang dapat 

menghambat kinerja SKPD 

3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian 

kinerja Perangkat Daerah. 
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Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Tegalrejo dalam perbaikan 

kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB 1 
    

Pendahuluan 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang 

baik (good governance) di Indonesia. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan 

Tegalrejo Tahun 2019 diharapkan dapat: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tegalrejo 

2. Mendorong Kecamatan Tegalrejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tegalrejo untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakatterhadap Kecamatan Tegalrejo di 

dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Bab 1 Berisi : 

1. Struktur Organisasi 

2. Fungsi dan Tugas 

3. Isu Strategis 

4. Keadaan Pegawai 

5. Keadaan Sarana dan 

Prasarana 

6. Keuangan 

7. Sistematika LKj IP 
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1.1 Struktur Organisasi 

Kecamatan Tegalrejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

KotaYogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. 

Kecamatan Tegalrejo merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tugas dan Fungsi  

PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 16Tahun 2019 Tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan , Tugas Fungsi  dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kota     Yogyakarta  Tanggal       19 Februari 2019 menetapkanbahwa Kecamatan 

Tegalrejo mempunyaitugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di wilayah masing-

masing. 

Untukmelaksanakantugasssebagaimana dimaksudKecamatan 

Tegalrejomempunyaifungsi : 

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;  

b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindunganmasyarakat; 

d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
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e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangdilakukanoleh 

Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan  

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

kelurahan;  

g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;   

h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, 

kepegawaian,  keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan  

i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan  

pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.  

 

1.3 Isu-isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut 

mampu menemukenali dan erespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan 

tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan 

eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan 

Tegalrejo antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat 

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan 

sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi.  

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda 

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.Oleh karena itu citra 

pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat 

berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Kota Yogyakarta pada umumnya.Perbaikan dan peningkatan kualitas 

dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus 

dilakukan. 

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola 

pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas 

pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:  

a. Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 



 
4 

e. Profesional; 

f. Partisipatif; 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. Keterbukaan; 

i. Akuntabilitas; 

j.Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan 

masyarakat adalah  dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 

tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh 

Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 

Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan 

dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas 

dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusunStandar 

Pelayanan Publik (SPP)  di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan 

unsur masyarakat.  

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah 

Kecamatan Tegalrejo  pada Tahun 2015 yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan 

Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo  dan Kelurahan Bener. SPP kelurahan 

tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD 

beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan 

masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau 

mungkin di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 SPP 

kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta yang 

difasilitasi oleh  Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.  

Selain itu untuk memperoleh masukan dalam hal pelayanan publik, 

Kecamatan Tegalrejo  telah membentuk Forum Komunikasi Publik (FKP) 

yang bertujuan untuk membahas tema tertentu dalam pelayanan kepada 

masyarakat serta memperoleh masukan untuk upaya perbaikan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal itu diamanatkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor16 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di 
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Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga telah 

dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

Kecamatan Tegalrejo selaku salah satu penyelenggara PATEN telah 

memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam  Pasal 5 Permendagri 

nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis. 

Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian 

kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016di bidang perizinan dan non perizinan. 

Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar 

Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan 

didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan 

teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas 

pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis 

pelayanan. 

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka 

kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut 

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 

Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 

memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan 

prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informasi (telematika). 

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan 

dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok 

ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan 

komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok 

masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan  partisipasi. 

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau 

dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan 

berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang 



 
6 

direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui 

Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada 

kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak 

Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu 

kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan 

kewenangan kecamatan yaitubagi difable. Secara kewenangan 

penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga 

kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi 

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah  kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan 

dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan 

masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan 

(non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kricak, pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan Karangwaru, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegalrejo dan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bener bersifat non fisik. 

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat 

diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, seksi pemerintahan 

dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Tegalrejo yang 

terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 

kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, 

sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat  dan 

lain sebagainya.  Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya 

dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat 

diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnyasampai pada 

saat pelaksanaan kegiatan 

3. Pembangunan Kewilayahan 

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus 

mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat 

fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan 

yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau 

pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta 
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4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan 

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi 

satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik 

maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan 

kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari 

program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana 

sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam 

perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan 

penyandang disabilitas. 

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan 

keadilangender  mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan 

tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi   kelompok rentan 

sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja 

sesuai dengan kondisi Kecamatan Tegalrejo. Hal yang sama juga dilakukan 

pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan 

hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh 

Walikota Yogyakarta  kepada Camat. 

5. Keterbukaan Informasi Publik 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan 

informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan 

informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu 

adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. 

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi 

penguasaan badan publik  harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar 

jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. 

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, 

dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi 

yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana 

informasi yang lainnya. 
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1.4 Keadaan Pegawai  

Sumber Daya Manusia / Kepegawaian   

 PNS   : 41 orang 

 Naban/PTT  : 1 orang 

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin 

 

NO Uraian Laki-laki Perempuan Gol II 
Gol 
III 

Gol 
IV 

Jumlah 

1. Camat 1 - - - 1 1 

2. Sekcam - 1 - 1 - 1 

3. Kasi Kecamatan 2 2 - 3 1 4 

4. Kasubag 1 1 - 2 - 2 

5. Jabfung umum kec. 1 1 2 - - 2 

6. Naban Kecamatan - 1 - - - 1 

7. Lurah 1 3 - 4 - 4 

8. Seklur 2 2 - 4 - 4 

9. Kasi Kelurahan 6 6 - 12 - 12 

10. Naban kel. - - - - - - 

 Jumlah 14 17 2 26 2 31 

 

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat 

struktural  diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah 

sebagaimana tersebut pada tabel berikut : 

Tabel 1.2 
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan 
 

 

No 

 

Jenis Diklat 

 

Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki Perempuan 

1 Diklatpim III 2 1 1 

2 Diklatpim IV 10 6 4 

3 ADUM 8 4 4 

4 SEPADA 0 0 0 

5 Struktural yang Belum diklat 

penjenjangan 
8 3 5 
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Selain dari pendidikan penjenjangan yang telah diikuti  maka secara umum 

tingkat pendidikan dari para pegawai adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 1.3 

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin 
 

 

No 

 

Pendidikan 

 

Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki Perempuan 

1 S2 2 - 2 

2 S1 17 8 9 

3 D III 9 4 5 

4 SLTA 10 7 3 

5 SLTP 3 3 0 

6. SD 0 0 0 

 Jumlah 41 22 19 

 

Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalrejo berdasarkan Eselonering adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1.4 
Jumlah pegawai berdasarkan eselon 

 

 

No 

 

Eselon 

 

Jumlah 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki Perempuan 

1 III A 1 1 - 

2 III B 1 - 1 

3 IV A 8 4 4 

4 IV B 18 9 9 

 

1.5 KeadaanSarana dan Prasarana 

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun 

kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana 

pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi 

perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam 

menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi 

perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 
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2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain 

perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi  

Kantor Kelurahan Tegalrejo, Tahun 2015 Kantor Kecamatan Tegalrejo dan 

Tahun 2017 Kantor  Keluraha Karangwaru dan Kelurahan Bener. Pemeliharaan 

gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 

meliputi perbaikan ruang laktasi, pendopo kecamatan dan pengecatan 

Kelurahan Tegalrejo  dan pembuatan Nomor Antrian pelayanan dengan mesin 

antrean serta running teks. 

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas 

pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, 

tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk 

warga yang membutuhkan pelayanan. 

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan 

gedung kantor Kelurahan Kricak sampai tahun 2019 ini belum terwujud untuk 

pembangunan kantor Kelurahan 

 

1.6 Keuangan 

Dukungan Dana atau Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan 

Kecamatan Tegalrejo pada Tahun 2019 berasal dari APBD Kota 

Yogyakarta.Pada Tahun 2019 Kecamatan Tegalrejo mendapatkan alokasi 

anggaran sebesar Rp 8.084.907.837 dengan rincian belanja tidak langsung 

sebesar Rp 2.740.762.837 dan belanja langsung sebesar  Rp 5.344.145.000 

yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang 

berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun  program-

program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 

5.344.145.000 yang didukung oleh 4 Program dan 8 kegiatan  

 Ada Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk Dana Kelurahan, yang setiap 

kelurahan menerima dana dari Pusat sebesar Rp 352.941.000 yang digunakan 

untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan 

 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kecamatan Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
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Ringkasan Eksekutif memuat: 

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan 

dan sasaran utama tersebutserta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pencapaiannya; 

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang 

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Tegalrejo Potensi yang menjadi ruang 

lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP. 

 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan 

dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat 

sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta 

bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah. 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis 

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis 

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan 

diambil. 

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan 

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya 

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk 

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. 

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi 

dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu 

yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap 

mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas  
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BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang 

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan 

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. 

 

LAMPIRAN
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BAB 2 
 

    

Perencanaan  

& Perjanjian Kinerja 

2.1   Perencanaan Strategis 

Memasuki Tahun 2019, Kecamatan 

Tegalrejo menyusunRencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017-2022. Renstra 

Tegalrejo merupakan manifestasi komitmen 

Kecamatan Tegalrejo  dalam mendukung visi dan 

misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang 

dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. 

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, 

perumusan Renstra PD Kecamatan Tegalrejo  Tahun 

2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan 

pencapaian target yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-

2017). 

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau 

acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo.11 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah periode lima tahun.Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi 

penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Tegalrejo yang harus 

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.Renstra 

Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota 

Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bab 2 Berisi : 

1. Perencanaan 

Strategis 

2. Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 

3. Rencana Anggaran 

Tahun 2019 

4. Instrumen 

Pendukung 
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Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah tahun 2017-2022. 

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang 

selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-

2022 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. 

 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 

Visi Misi Sasaran Daerah 

Meneguhkan Kota 

Yogyakarta Sebagai 

Kota Nyaman Huni 

Dan Pusat Pelayanan 

Jasa Yang Berdaya 

Saing Kuat Untuk 

Keberdayaan 

Masyarakat Dengan 

Berpijak Pada Nilai 

Keistimewaan 

 

 

1. Meningkatkan 

Kesejahteraan dan 

Keberdayaan Masyarakat 

1. Kemiskinan 

Masyarakat Menurun 

2. Keberdayaan 
Masyarakat 
Meningkat 

3. Ketahanan Pangan 
Masyarakat 
Meningkat 

2. Memperkuat ekonomi 
kerakyatan dan daya saing 
Kota Yogyakarta 

1. Ketimpangan 
Pendapatan Antar 
Penduduk Menurun 

2. Pertumbuhan 
Ekonomi Meningkat 

3. Memperkuat moral, etika, 
dan budaya masyarakat 
Kota Yogyakarta 

1. Gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban 
masyakarat menurun 

4. Meningkatkan kualitas 
pendidikan, kesehatan, 
sosial, dan budaya 

1. Kualitas pendidikan 
meningkat 

2. Harapan hidup 
masyarakat 
meningkat 

3. Peran serta 
masyarakat dalam 
pengembangan dan 
pelestarian budaya 
meningkat 
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(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022) 

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan 

sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Tegalrejo mendukung pencapaian 

Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: 

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun 

2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat 

3. ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat 

4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun 

5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 

6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun 

7. Kualitas Pendidikan  Meningkat 

8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat 

9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian 

Budaya Meningkat 

10. Kualitas LingkunganHidup meningkat 

11. Infrastruktur Wilayah Meningkat 

12. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat 

Untuk mendukung sasaran tersebut maka dengan sasaran Kecamatan 

Tegalrejo yaitu “Tingkat Perkembangan Pembanguan Kecamatan Tegalrejo 

Meningkat” dengan indikator capaian sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan 

Pembangunan Kecamatan Tegalrejo 

 

 

 

5. Memperkuat tata kota dan 
kelestarian lingkungan 

1. Kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
meningkat 

2. Kualitas lingkungan 
hidup meningkat 

6. Membangun sarana dan 
prasarana publik dan 
permukiman 

1. Infrastruktur wilayah 
meningkat 

7. Meningkatkan tata kelola 
pemerintah yang baik dan 
bersih 

1. Kapasitas tata kelola 
pemerintahan 
meningkat 
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2.1.2 Tujuan dan  Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan 

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, 

maka Tujuan Jangka menengah  Kecamatan Tegalrejo selama 5 tahun 

anggaran adalah : 

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan  Kecamatan Tegalrejo” 

Sasaran Strategis 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak 

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2  

Sasaran Strategis Kecamatan Tegalrejo 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Target tahunan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tingkat 
perkembangan 
pembangunan 
Kecamatan 
Tegalrejo 
Meningkat 

Nilai Evaluasi 

perkembangan 

pembanguanan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

 349 350 351 352 353 354 

 

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan 

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya 

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai 

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. 

 

 

 

 



 
17 

 

 

Tabel 2.3  

Strategi, Program dan Kegiatan 

 

NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
PROGRAM 

 
KEGIATAN 

1 2 3 4 

 Tingkat perkembangan 
pembangunan Kecamatan 
Tegalrejo Meningkat 

Program Peningkatan 

Pelayanan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan 

Kecamatan Tegalrejo 

Penyelenggaraan  

Pemerintahan,Ketentra

man dan Ketertiban 

masyarakat Kecamatan 

Tegalrejo 

 

 

   Pelayanan Informasi dan 

Pengaduan masyarakat 

Kecamatan Tegalrejo 

   Pembinaan Sosial 
Budaya Masyarakat 
Kecamatan Tegalrejo 

   Pembinaan  
Ekonomi,Sosial dan 
Budaya Masyarakat 
Kelurahan Tegalrejo 

   Pembinaan  
Ekonomi,Sosial dan 
Budaya Masyarakat 
Kelurahan Kricak 

   Pembinaan  
Ekonomi,Sosial dan 
Budaya Masyarakat 
Kelurahan Karangwaru 

   Pembinaan  
Ekonomi,Sosial dan 
Budaya Masyarakat 
Kelurahan Bener 
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2.2. PerjanjianKinerjaTahun 2019 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada  pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu  berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, 

beserta target kinerja dan anggaran.   

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, 

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian KinerjaKecamatan Tegalrejo 

Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4  

PerjanjianKinerja Tahun 2019 

 

NO. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  SATUAN TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

 Tingkat 
perkembangan 
pembangunan 
Kecamatan 
Tegalrejo 
meningkat 
 

Nilai evaluasi perkembangan   
Pembangunan Kecamatan Tegalrejo 
 
 

 361 

 

Pada tahun 2019, Kecamatan Tegalrejo melaksanakan Perubahan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019.Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena 

adanya Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.5  

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

NO. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  SATUAN TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

 Tingkat 
perkembangan 
pembangunan 
Kecamatan 
Tegalrejo 
meningkat 
 

Nilai evaluasi perkembangan   
Pembangunan Kecamatan Tegalrejo 
 
 

 361 

 

2.3. RencanaAnggaranTahun 2019 

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Tegalrejo melaksanakan kegiatan 

dengan anggaran murni sebesar Rp8.007.177.130,-dengan rincian Belanja 

Tidak Langsung Rp2.818.169.577,-dan Belanja Langsung Rp5.189.007.553.,-. 

Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 8.084.907.837.,-. 

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.740.762.837,- dan Belanja 

Langsung Rp5.344.145.000,- 

2.3.1. Target Belanja Kecamatan Tegalrejo 

 

  Tabel 2.6 
Target Belanja Kecamatan Tegalrejo  

APBD PerubahanTahun 2019 
 

Uraian 
Target Prosentase 

BelanjaTidakLangsung Rp 2.740.762.837,- 96,68 % 

BelanjaLangsung Rp 5.344.145.000,- 95,83 .% 

Jumlah Rp 8.084.907.837,- 96,12% 
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2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Tegalrejo yang 

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 

 

No. 
Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Tingkat perkembangan 

pembangunan Kecamatan 

Tegalrejo meningkat 

4.371.263.000 96,69 %  
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BAB 3 

    

Akuntabilitas Kinerja 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 

Kecamatan Tegalrejo telah melaksanakan 

penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian 

Kinerja Kecamatan Tegalrejo tahun 2019 yang telah 

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim 

pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan 

mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja 

yang hasilnya akan memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data 

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja 

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian 

kinerja yaitu: 

Tabel 3.1  

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

 

No. Interval Nilai Realisasi 

Kinerja  

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja  

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik  

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah  

Bab 3 Berisi : 

1. Capaian Kinerja 

Tahun 2019 

2. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 

3. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Lainnya 

4. Realisasi Anggaran 

5. Inovasi 
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Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh 

Kecamatan Tegalrejo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja 

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tegalrejo beserta target dan capaian 

realisasinya dirinci sebagai berikut: 

Tabel3.2 

Capaian Kinerja Tahun 2019 

 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

 
SATUAN TARGET REALISASI 

 

CAPAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Tingkat 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

meningkat 

Nilai evaluasi 
perkembangan   
Pembangunan 
Kecamatan 
Tegalrejo 
 

 361 361 100% 

 

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam  1 (satu) 

indikator.Pada tahun 2019, indikator telah memenuhi target yang ditetapkan 

atau sebesar 100% dari total indikator.  

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

             Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan 

Tegalrejo yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi 

dan analisis secara rinci untuk setiapindikator kinerja menurut sasaran 

stategis diuraikan sebagai berikut: 

Sasaran Program Kecamatan Tegalrejo  

   Tolok ukur capaian sasaran program diukur dengan 1 (satu) indikator. 

Indikator tersebut yaitu indikator: Nilai evaluasi perkembangan 

pembangunan Kecamatan Tegalrejo.  Penjelasan  hubungan sasaran, 

indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut 
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                                  Tabel 3.3 

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

 

NO Sasaran Indikator Formula Indikator 

1 2 3 4 

 Tingkat 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan Tegalrejo 

meningkat 

Nilai evaluasi 
perkembangan   
Pembangunan 
Kecamatan 
Tegalrejo 
 

Jumlah nilai perkembangan  

pembangunan kelurahan dibagi 

jumlah kelurahan 

 

Kinerja sasaran Program dengan indikator sasaran pada tahun 2019 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

 

No IndikatorSasar

an 

Realisasi 

2018 

2019 Target 

Akhir 

Renstra 

(2022) 

Capaian s/d 

2019terhadap 

target 2022 

(%) 

Target Realisasi % 

Realisasi* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Nilai Evaluasi 

perkembangan 

pembanguanan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

359 361 361 100 % 363 100% 

 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun bejalan 

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan  realisasi kinerja serta 

capaian kinerja dengan tahun 2019 dengan  tahun-tahun sebelumnya : 
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                                                            Tabel 3.5.  

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 

dengan tahun  sebelumnya 

Tujuan 
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan  

Tegalrejo 

Sasaran Strategis 
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan  Tegalrejo 

meningkat 

 Tahun 2018 Tahun 2019 

Indikator Kinerja Sasaran / 

Tujuan 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Target  Realisasi  

Capaian 

(%) 

Nilai evaluasi perkembangan 

pembangunan Kecamatan 

Tegalrejo 

350 359 100 361 361 100 % 

 

Capaian kinerja untuk tahun 2019 tercapai 100% dari target. Hal ini dapat 

dilihat  pada tingkat perkembangan kelurahan pada tataran cepat 

berkembang baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019. 

Untuk memperdalam data terkait perbandingan capaian dan realisasi kinerja 

program dapat  dilihat pada table berikut  : 

Tabel 3.6  

 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja  program 

tahun 2019 dengan tahun sebelumnya 

   Tahun 2018 Tahun 2019 

No 
Program 

/kegiatan 
Indikator Target Realisasi 

Persen 

tase 
Target Realisasi 

Persen 

tase 

1. 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran 

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

2. 
Program Peningkatan 

Sarana dan Aparatur 

Persentase 

sarana dan 

prasarana 

aparatur yang 

memadai 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3. 

Program Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Persentase 

peningkatan 

laporan 

capain kinerja 

dan keuangan 

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

4. 

Program Peningkatan 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan 

Kecamatan Tegalrejo 

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

78,3 80,3 103,06% 80,3 80,3 100% 

  

Tingkat 

Swadaya 

Masyarakat 

31,75% 22.375% 70,45% 31,78 26.52 83.44% 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja program 

semuanya dapat tercapai 100%, kecuali untuk tingkat swadaya masyarakat 

dikarenakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat 

Perbandingan target dan realisasi indikator Kinerja Utama dengan target 

jangka menengah dalam Renstra 

Apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan  dan mutu pelayanan 

dengan tahun sebelumnya diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 

 

Tujuan Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja Sasaran 

/ Tujuan 

Target 

Tahun 

2018 

Realisasi 

Tahun 

2018 

Target 

Renstra 

tahun 1 

Target 

Renstra 

tahun 2 

Target 

Akhir 

Renstra 

Meningkatkan 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

Tingkat 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

meningkat 

Nilai evaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

350 359 359 359 359 

 

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada table berikut : 
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Tabel 3.8. 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 

DenganTarget Renstra 

 

No Program Indikator 
Target 

2019 

Realisasi 

2019 

Target dalam 

Renstra tahun 

ke 2 

Target 

Akhir 

Renstra 

Prosentase 

capaian 

tahun ini 

terhadap 

target 

Renstra 

tahun 2 

Prosentase 

capaian 

tahun ini 

terhadap 

target akhir 

Renstra   

1. 
Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran 

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

2. 
Program Peningkatan 

Sarana dan Aparatur 

Persentase sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

memadai 

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

3. 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Persentase 

peningkatan 

laporan capain 

kinerja dan 

keuangan 

100% 

 

100 % 

100% 

 

100 % 

100% 

 

100 % 

100% 

 

100 % 

100% 

 

100 % 

100% 

 

100 % 

4. 

Program Peningkatan 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan 

Tegalrejo 

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

80,3 80,3 80,3 80,22 103,06 102% 

Tingkat Swadaya 

Masyarakat 
31,78% 26,52 % 31,78% 31,87% 70,45% 102,8% 

 

Analisa Faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan                    

Kinerja 

Kecamatan Tegalrejo  pada tahun 2019 ini dapat dikatakan berhasil dalam 

mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung dengan data 

capaian kinerja utama maupun indikator kinerja program yang sudah 

diuraikan pada bab yang sama. 
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Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada 

program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo untuk mencapai 

tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Tegalrejo yang 

diuraikan pada Bab II laporan ini. 

Indikator kinerja berupa “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan 

Kecamatan Tegalrejo ” pada tahun 2019 ditargetkan361 sedangkan dilihat 

dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se 

Kecamatan Tegalrejo  361 atau dengan capaian 100%. Oleh karena itu dalam 

pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tegalrejo  untuk tahun 

2019dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung 

oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Faktor internal SKPD 

a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan 

kewenangan  

Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan 

maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam 

dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara 

konsisten,  sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya. 

b. Kerjasama Antar Unit  

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka 

Penguatan integritas dan kerjasama.  Pemberian motivasi kerja 

dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk 

menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. 

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai)   Kecamatan 

Tegalrejo dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan 

dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban 

amanah sesuai dengan program kerja yang ada. 

c. Monitoring dan evaluasi  terhadap pelaksanaan program kerja 

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja 

seluruh PPTK harus dilakukan  agar pimpinan dapat mengetahui 

perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang 

dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. 
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2. Faktor Eksternal 

a. PeranPublic Social Institutions / Lembaga Sosial Kemasyarakatan 

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan 

dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, 

Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, 

Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan 

tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan 

pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat 

dilaksanakan dengan lancar. 

b. Society Participation / Partisipasi Masyarakat 

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan 

masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau 

institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor 

penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program 

pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan 

maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program 

pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

Analisis program Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan 

pencapaian Sasaran 

 

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja 

kinerja 

Dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2019, Kecamatan Tegalrejo 

memiliki satu program kerja yaitu Program  peningkatan pelayanan 

dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan 

Tegalrejo.  

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan 

pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat dengan indikator 

kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan 

Kecamatan Tegalrejo. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 361 

sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai 

dengan formula tercapai target 361. Keberhasilan pencapaian target ini 

ditunjang oleh beberapa hal antara lain: 
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1) Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas 

dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat 

digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 

sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap 

pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain 

diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat pada empat kelurahan yaitu Kelurahan 

Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan 

Kelurahan Bener. 

Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat 

Kecamatan Tegalrejo yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo, Kegiatan Pembinaan Sosial 

Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo serta Kegiatan 

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan 

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo. 

2) Dalam hal pelayanan masyarakat secara administratif melalui 

kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada tahun 

2019dengan mengoptimalkan pelayan satu keluar lima dan Sim 

Pelayanan. Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tegalrejo sehingga 

berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga 

terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan 

masyarakat. 

3) Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan 

Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan 

Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 

Kecamatan Tegalrejodiawali dengan berbagai usulan dalam 

musrenbang dari RT /RW kelurahan dan kecamatan. Kejelasan 

kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan 

kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat 

digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari 

masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah 

dalam hal ini Kecamatan Tegalrejo pada pencapaian target Visi 

dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam 
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RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan 

besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam 

musrenbang sehingga pertisipasi masyarakat semakin baik.Hal 

itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan  

program kerja Kecamatan Tegalrejo. 

 

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian  kinerja 

Melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a di atas, maka 

berbagai kegiatan tidak didapati menghambat pencapaian target 

kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian catatan penting yang 

tidak boleh diabaikan adalah konsistensi   sumber daya internal 

perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana  

internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan dari sisi 

kualitas dan kuantitas 

 

3.3. Realisasi Anggaran 

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar  

95,83 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk 

program/kegiatan utama sebesar 96,96%, sedangkan realisasi untuk 

program/kegiatan pendukung sebesar 91,90%. Jika dilihat dari realisasi 

anggaran sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di 

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo ( 98,87 %). Sedangkan penyerapan terkecil 

pada program/kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 

Kecamatan Tegalrejo(95,81%).  

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan 

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan 

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang 

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah 

mencukupi. 

Anggarandanrealisasibelanjalangsungtahun 2019 yang dialokasikan 

untukmembiayai program/kegiatandalampencapaiansasarandisajikanpada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.9 

AnggarandanRealisasiBelanjaLangsung  

per SasaranTahun 2019 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

Tar 

get 

Reali 

sasi 

%  

Reali 

sasi 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

 

Reali 

Sasi 

 (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tingkat 

perkemban

gan 

pembangun

an 

Kecamatan 

Tegalrejo 

meningkat 

Nilai evaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

361 361 100% 4371263.000 4283900754 96,96 % 

Jumlah     4371263.000 4283900754 96,96 % 

Total 

BelanjaLangsung 

    5.344.145.000 5.121.431.473 95,83% 

 

3.4  Akuntabilitas Anggaran 

 

Tabel 3.10  

Analisis efisiensi 

 

No Sasaran Indikator 

% Capaian 

Kinerja 

(≥100%) 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 = (5-4) 

 Tingkat 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

meningkat 

Nilai evaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kecamatan 

Tegalrejo 

100% 96,96% 3,04% 
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Analisis Efisiensi 

Dari 1 (satu) Sasaran strategis sudah sesuai dengan  target, dengan tingkat efisiensi 

sebagai berikut:Sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo   

Telah mencapai kinerja sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran 3,04 %. Efisiensi 

anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan tehnologi 

informasi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tegalrejo 

3.5. Inovasi 

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur 

untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber 

daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Pada tahun 2019 ini, Kecamatan Tegalrejo Telah menginisiasi inovasi, 

sebagai berikut: 

1. Inovasi Gerbang Mas (terlampir) 

2. Inovasi  Penataan Lingkungan Kelurahan Karangwaru (terlampir) 
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BAB 4 
    

Penutup 
 

Penyelenggaraan kegiatan  di Kecamatan 

Tegalrejo pada Tahun Anggaran 2019 merupakan 

tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Kecamatan 

Tegalrejo Tahun 2017-2022.Keberhasilan yang dicapai 

berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan 

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. 

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai 

perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

Hasil laporan kinerja Kecamatan Tegalrejo tahun 2019 dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

Dari analisis sasaran yaitu tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan 

Tegalrejo meningkat, terdapat indikator  nilai  evaluasi perkembangan 

pembangunan Kecamatan Tegalrejo kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur 

tercapai nilai 361 (100%). Pada tahun 2019, Penyerapan anggaran belanja langsung 

pada tahun 2019 sebesar  95,83 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi 

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,96%, sedangkan realisasi 

untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,90%. Jika dilihat dari realisasi 

anggaran sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di 

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo ( 98,87 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada 

program/kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan 

Tegalrejo(95,81%). 

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut: 

 

 

 

 

Bab 4 Berisi : 

1. Kesimpulan 

2. Rencana Tindak 

Lanjut 
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1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan 

petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan 

kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan. 

2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang sudah direncanakan  dan  pemecahan persoalan bersama yang dapat 

menghambat kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian 

kinerja Perangkat Daerah. 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo, semoga 

dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Tegalrejo 

Tahun 2019 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN: 

Lampiran  1 .Struktur Organisasi 

Lampiran  2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 

Lampiran 3.  Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Lampiran  4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya 

Lampiran  5  Pengukuran Kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019 

Lampiran  6.  Rencana Aksi Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019 

Lampiran  7.  Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV 

        Lampiran 8.  Penghargaan yang pernah diterima 

Lampiran  9.  SOP Monitoring dan Evaluasi Renstra 

Lampiran10.  SOP Pengukuran Kinerja 

Lampiran11.  Inovasi GERBANGMAS Kecamatan Tegalrejo 

Lampiran 12. Inovasi Penataan Lingkungan Kelurahan  Karangwaru 
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PROFIL SATUAN INOVASI  DAERAH 

INOVASI “ GERBANGMAS” 

( GERAKAN BELAJAR DI LINGKUNGAN 
MASYARAKAT) 

KECAMATAN TEGALREJO 

 

1. NAMA INOVASI DAERAH 

GERBANGMAS (GERAKAN BELAJAR DI LINGKUNGAN 

MASYARAKAT) KECAMATAN  TEGALREJO  

2. Latar belakang Inda dan Permasalahannya 

Banyak Keluarga miskin yang tidak mampu membiayai 

anaknya di Bimbingan belajar selain itu juga kurang peduli 

terhadap peningkatan pendidikan bagi anaknya.  

Jam – jam tertentu yang seharusnya anak belajar ternyata 

banyak anak yang bermain / nonton TV sehingga dalam 

belajar menjadi tidak fokus dan terganggu konsentrasinya 

Di saat anak belajar, orang tua tidak mendampingi tapi malah 

asyik menonton TV atau tidak mendampingi anak dalam 

belajar. 

Jam belajar masyarakat sudah jarang di laksanakan sehingga 

tingkat kualitas lingkungan dalam mendukung belajar juga 

menurun. 
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Banyak pendidik di lingkungan masyarakat sendiri yang 

sebetulnya mampu memberi pelajaran tambahan, tapi akses 

belum ada.  

Anak – anak sudah mulai hidup di lingkungan media social, 

sehingga kegiatan di lingkungan social yang sebenarnya mulai 

berkurang 

Perlunya kegiatan luar ruang bagi anak 

Pendampingan belajar anak perlu di tumbuhkan di lingkungan 

keluarganya 

Anak – anak cenderung lebih senang belajar bersama / 

berkelompok 

Adanya akses Perpustakaan / TBM di wilayah masing – 

masing yang belum maksimal 

 

 

Lokasi percontohan tahun 2014, 2015 tetap dikuatkan untuk 

tahun 2016, dan akan ditambah dengan lokasi baru, sehingga 

semakin berkembang terus. 

Warga bersedia swadaya untuk membiayai guru dan kegiatan 

Gerbangmas 

Dengan di dampingi tim yang dibentuk tiap RW / kelurahan 

Untuk menjaga supaya Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan dan tetap layak disebut sebagai Kota Pendidikan, 

maka perlu dilakukan kebijakan dan upaya dari pemerintah 

dalam menguatkan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas 

dan kuantitas belajar, baik dalam pendidikan formal dan non 

formal. Dari berbagai kegiatan pendidikan non formal yang ada 

dan berkembang perlu dilakukan penguatan dengan 
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penguatan pada pemberdayaan masyarakatnya sehingga 

akan muncul pula tingkat swadaya dari masyarakat dalam 

mendukung inovasi ini sehingga keberlanjutan program akan 

lebih terjaga. 

Inovasi Gerbangmas merupakan hal yang cukup penting dalam 

pengembangan pendidikan non formal di masyarakat. Selain 

karena melibatkan seluruh masyarakat berikut kelembagaan 

yang ada di masyarakat, juga sudah dilakukan deklarasi sendiri 

oleh masyarakat untuk kemajuan Gerbangmas ini. 

Selama ini masyarakat cenderung tidak memikirkan kondisi 

pendidikan sekitar lingkungannya, dengan Gerbangmas ini 

semua masyarakat saling membantu dan memberi kontribusi 

secara langsung antara lain dalam : 

1. Keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan 

dalam belajar 

2. kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak 

3. kedisiplinan belajar 

4. prestasi belajar 

sehingga di harapkan akan berdampak dan menjadi contoh 

bagi masyarakat lain di sekitarnya yang akan mengikuti jejak 

program ini. 
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3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari inovasi Gerbangmas adalah untuk menciptakan 

kesadaran masyarakat, agar belajar merupakan sebuah 

budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan 

prestasi pendidikan, mewujudkan masyarakat yang lebih 

berkualitas. 

Kelompok sasaran utama dari inovasi ini tentu adalah 

masyarakat kalangan menengah kebawah yang memiliki 

parameter kemiskinan di bidang pendidikan sehingga sulit 

untuk memberi tambahan pendidikan bagi anaknya, baik di 

tingkatan usia SD, SMP maupun SMA. 

Dalam hal yang mengajar bagi peserta Gerbangmas akan 

dilakukan sendiri olah para pendidik yang bertempat tinggal di 

wilayah masing – masing, sehingga peran dan fungsi 

masyarakat dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung 

oleh masyarakat itu sendiri. 

Peran LPMK, RW, RT dan Satgas Gerbangmas berperan 

secara langsung dalam inovasi ini, dengan masyarakat yang 

memiliki anak sekolah maupun yang tidak, semuanya ikut 

terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya. 

 

4. Waktu mulai inovasi 

Dalam melaksanakan kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 

2014 dengan diawali melakukan inventarisasi data – data 

potensi pendidikan di wilayah. 
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Dari data tersebut diketahui bahwa perlu suatu upaya untuk 

menumbuhkembangkan budaya belajar dengan menciptakan 

suatu kondisi lingkungan yang ideal. 

Dalam melaksanakannya perlu ditumbuhkan semangat Segoro 

Amarto (Semangat Gotong Royong Agawe Majune 

Ngayogyokarto) dan munculnya adalah sebuah Gerakan dari 

masyarakat. 

Wujud nyata dari pelaksanaan Gerbangmas ini adalah adanya 

kondisi anak – anak yang belajar bersama ( kelompok ) 

dengan pengajar yang membimbing dalam belajar bersama 

tersebut. Sarana prasarana disiapkan secara mandiri oleh 

masyarakat, sedangkan masyarakat yang lain , melalui satgas, 

yang sudah dibentuk menjaga kondisi lingkungan sekitar 

tempat belajar agar tertib dan nyaman, terutama pada saat jam 

belajar yang di sepakati oleh masyarakat. 

5. Hasil Inovasi 

Output dari Gerbangmas ini adalah Meningkatnya Kualitas 

pendidikan bagi peserta merupakan hal yang utama. 

Memberdayakan peran serta masyarakat dalam gerakan 

belajar bersama, Keluarga Miskin Bisa mengakses Bimbingan 

belajar secara gratis, Jam belajar Masyarakat benar – benar 

bisa dilaksanakan, Meningkatnya Kepedulian pendidik di 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya, Anak akan hidup lebih 

rukun, berani dan lebih maju,  Timbulnya suasana lebih 

tentram di masyarakat, Jumlah anak KK Miskin yang masuk di 

sekolah unggulan semakin meningkat,Nilai raport anak kk 

miskin peserta, Hasilnya meningkat 
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Secara kedisiplinan juga meningkatkan kegiatan belajar anak 

setiap hari, telah dipatuhinya jam belajar dengan pemanfaatan 

waktu secara efektif dan efisien. 

Dalam hal prestasi meningkat, termasuk pengetahuan warga 

masyarakat disegala bidang ilmu pengetahuan sehingga 

meningkatnya kualitas sumber daya manusia. 

6. Regulasi Inovasi 

1. Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2008 tentang 

Wajib Belajar 

3. Keputusan Gubernur Nomor 93 Tahun 1999 tentang Jam 

Belajar Masyarakat 

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  23 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota 

Yogyakarta 

 

7. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi 

Untuk memperlancar Gerbangmas ini di masing – masing 

wilayah perlu dibentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) di tiap – tiap 

RW yang terdiri dari Ketua RW dan RT beserta Jajarannya, 

Ketua PKK RW beserta jajarannya, Karang Taruna setempat, 

Taman Bacaan Masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. 

Sebagai pembinaan dengan surat Keputusan Camat tegalrejo 

untuk pembinaan Gerbangmas tingkat Kecamatan. Begitu pula 

tingkat Kelurahan dibentuk dengan surat Keputusan Lurah 

berikut tugas – tugas dari tim pembina tersebut. 



 
44 

Melalui bidang pendidikannya, LPMK masing – masing 

kelurahan ikut memantau dan membina terselenggaranya 

bimbingan belajar dan penggalian swadaya masyarakat., 

karena yang utama adalah keterlibatan melalui jalur keluarga. 

Untuk menjalankan inovasi ini, maka sumber daya yang utama 

adalah jalur keluarga dengan pemahaman dan maksud 

Gerbangmas ini, menciptakan suasana lingkungan rumah yang 

kondusif untuk belajar, selalau menumbuhkan kesadaran 

belajar pada anak, mengingatkan anak agar selalu belajar, 

mendampingi anak selama belajar, melengkapi sarana dan 

prasarana belajar, tidak memberikan pekerjaan selama anak 

belajar, mematikan TV dan alat hiburan lainnya saat belajar 

berlangsung. 

Sedangkan melalui jalur pendidik, agar menumbuhkan motivasi 

peserta didiknya dengan menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif, kreatif dan inovatif 

8. Dukungan Anggaran 

1. Swadaya masyarakat 

2. Stimulan RW 

3. APBD Kecamatan 

 

9. Penggunaan IT 

Media Sosial, RTHP 

 

10. Sosialisasi Kebijakan 

Strategi dalam melaksanakan kegiatan Gerbangmas ini adalah 

dengan penentuan lokasi pilot projectnya di wilayah RW atau 
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lintas RW yang ada di semua Kelurahan se Kecamatan 

Tegalrejo. 

Pelaksanaan di awali dengan sosialisasi dan deklarasi di 

masyarakat, agar pemahaman terhadap gerakan ini bisa 

sampai secara langsung. Melengkapai sarana dan prasarana 

yang ada untuk mendukung fasilitas dalam proses belajar / 

bimbingan belajar, pembentukan pengelola, pendamping, 

pengajar dan konsultasi belajar juga dilakukan secara mandiri 

oleh masyarakat termasuk penentuan waktu belajar dan 

peserta yang ikut dalam belajar. 

Selain itu disusun pula program kerja Gerbangmas, baik 

program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Tata tertib, pemantauan, pelaksanaan hingga penghimpunan 

dana diutamakan dari gerakan Gotong Royong warga 

masyarakat. 

11. Bimtek Tehnis 

Dalam prakteknya, bimbingan belajar sesuai tingkatan kelas 

masing – masing. 

Pembelajaran juga banyak dilaksanakan di luar ruang yang 

membuat anak – anak cenderung meras lebih senang. Seiring 

semakin meningkatnya peserta bimbingan belajar, maka 

penambahan jumlah pengajar dan Melengkapi sarana dan 

prasarana mutlak harus dilakukan. 

Peningkatan Penguatan satgas dalam mendukung kelancaran 

aktifitas Gerbangmas sehingga program belajar yang sudah di 

susun lebih rapi dan jelas akan lebih mudah 

diimplementasikan secara langsung, termasuk pengumpulan 

data peserta dari SD, SMP, SMA dan juga mendata kualitas 
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tingkat pendidikan di awal program dan di nilai hasilnya 

sesudah pelaksanaan program. 

Sedangkan untuk penyebarluasan dimasyarakat dengan 

metode advokasi yaitu pendekatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kebijakan kepada budaya belajar, misalnya 

peraturan dan kebijakan publik, dilanjutkan pula dengan bina 

suasana dengan upaya penciptaan situasi yang kondusif agar 

membiasakan perilaku bahwa belajar merupakan kebutuhan, 

dan yang utama adalah Gerakan, merupakan pemberdayaan 

masyarakat, gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat guna 

mengenali, memelihara, meningkatkan perilaku belajar 

merupakan kebutuhan. 

Sistem yang diterapkan dalam memantau kemajuan dan 

evaluasi  dengan melakukan monitoring untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat di 

masing – masing wilayah serta untuk menemukan berbagai 

hambatan/masalah yang selanjutnya dicari upaya pemecahan 

masalah. 

Dengan adanya guru pengajar lokal, masyarakat bersedia 

membentuk kelompok pendamping kegiatan, sudah ada 

pengurus/ pengelola Jam belajar masyarakat dan skala 

kegiatan percontohan di awali di satu kawasan maka lebih 

mudah dalam menilai keberhasilannya ditinjau dari beberapa 

aspek terutama, administrasi, kesadaran masyarakat, 

kegotongroyongan, kebersamaan dalam menghimpun dana, 

dan sebagainya. 

Selain itu di lakukan evaluasi terhadap Tim, Pokja, Pengurus 

dalam pembagian tugas dan pengawasan. 
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Evaluasi terhadap ketertiban, kenyamanan lingkungan, peran 

serta orang tua termasuk evaluasi dalam sosialisasi ke 

masyarakat melalui media yang ada seperti lewat penyuluhan, 

papan peringatan, tugu prasasti, pengumuman, stiker , dan 

sebagainya. 

Dalam hal sumber dana baik dari APBD dan swadaya serta 

sumber lainnya yang sah juga dilakukan evaluasi, yang 

semuanya itu di sajikan dalam sebuah laporan. 

12. Program dan kegiatan di renstra  OPD 

            Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen 

atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana 

kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses 

dan  partisipasi. 

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang 

diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan 

jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka 

kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari 

masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran 

dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan 

sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi 

Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. 

Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan 

fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi 
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difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas 

dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu 

atau fasilitasi. 

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal 

pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik 

maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat 

kecamatan terdiri dari: pemberdayaan masyarakat kecamatan 

(non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bener, Kricak, 

Karangwaru masyarakat Kelurahan Tegalrejo yang  bersifat 

non fisik. 

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan 

dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, 

sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok 

masyarakat  dan lain sebagainya.  Dalam pelaksanaan 

kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan 

masyarakat. Maka sebenarnya   pelibatan masyarakat diawali 

dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai 

pada saat pelaksanaan kegiatan. 

13. Jejaring Inovasi 

Melibatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah 

14. Replika 

Percontohan terbaik di RW 05 Kelurahan Tegalrejo 

Walaupun karakteristik masing masing RW / kampung berbeda 

– beda, namun terbukti bisa dilaksanakan di semu kampung 

dengan potensi masing – masing wilayah 
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15. Kualitas 

Sudah disusun materi dan tatakala serta kegiatan ekstra, 

kualitas siswa meningkat dan banyak yang mendaftar di 

sekolah unggulan 

16. Pedoman Tehnis 

 

17. Pengelola 

Keterlibatan orang tua peserta, pengurus wilayah, Untuk 

memperlancar di masing-masing wilayah perlu dibentuk 

Kelompok Kerja (Pokja) di tiap-tiap RW yang terdiri dari Ketua 

RW  dan RT beserta jajarannya, Karang Taruna , Taman 

Bacaan Masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. 

18. Ketersediaan layanan inovasi 

Langsung ke tempat bimbingan belajar, melaksanakan 

bimbingan belajar  sesuai tingkatan kelas masing masing dan 

pembelajaran di luar ruang 

 

19. Penyelesaian layanan pengaduan 

Keterbatasan dana yang ada ( berupa stimulant ), sehingga 

kelanjutan program secara swadaya 

Tidak memiliki gedung dan sarpras tersendiri 

Sebaiknya program di awali sebelum ujian sekolah 

Anak dari keluarga miskin susah untuk lebih pintar 

Anggapan masyarakat yang penting naik kelas / lulus saja 

Kelembagaan pendamping dan jbm perlu lebih di kuatkan 

Belum semua membentuk satgas( SK Lurah ) 

Banyaknya peserta dan tingkatan kelas belum bisa di imbangi 

dengan tambahan jumlah pengajar 
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20. Tingkat partisipasi stakeholder 

Keterlibatan dalam kepenguruasan dan pengelolaan Jam 

Belajar Masyarakat dan dalam penyusunanan anggaran dalam 

musrenbang 

21. Kemudahan informasi  layanan 

Pembelajaran yang didapat dari program ini adalah inspirasi 

bagi masyarakat agar paham bahwa pendidikan adalah 

termasuk hal yang utama. Dalam perkembangannya kedepan 

anak akan sangat membutuhkan pendidikan untuk 

kehidupannya kelak. 

22. Kemudahan proses inovasi 

Berbagai peluang untuk bisa melaksanakan gerakan ini 

ditempat lain.. Dengan komitmen bersama, mengedepankan 

pemberdayaan masyarakat maka gerakan ini akan bisa 

dilakukan juga di tempat lain. Terbukti di tahun 2014 sudah 

dilaksanakan di 4 kampung sekecamatan tegalrejo, maka pada 

tahun 2015 ini dilaksanakan juga di 4 kampung yang berbeda, 

sedangkan sisanya di kampung yang belum melaksanakan 

akan di tuntaskan di tahun 2016. 

23. Online system 

- 

24. Kecepatan inovasi 

Bisa diakses secara terbuka oleh masyararakat 

 

 

25. Kemanfaatan inovasi 
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Banyak siswa yang masuk ke sekolah negeri, biaya yang 

dikeluarkan orang tua lebih sedikit 

Semakin banyak warga  dan pengurus yang peduli, 

masyarakat semakin tahu pentingnya pendidikan di 

gerbangmas 

Belajar semakin menyenangkan  

26. Tingkat kepuasan pengguna 

Semakin banyak masyarakat yang peduli dan mengikuti jam 

belajar masyarakat 
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