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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG
PENETAPAN INOIKATOR KINERJA UTAMA

01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

• bahwa unluk melaksanakan kelenluan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraluran Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 lenlang Pedoman Umum
Penetapan Indikalor Kinerja Utama di Lingkungan Inslansi
Pemerinlah, perlu menelapkan Indikator Kinerja Ulama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

• bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dialur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah lerakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 lenlang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lentang Percepatan
Pemberanlasan Korupsi;



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah;

Negara
Umum
instansi

7. Peraturan Menteri Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008
Indikator Kine~a Utama;

Pendayagunaan Aparatur Negara
tentang Petunjuk Penyusunan

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kine~a dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke~a Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.



Musi Banyuasin.
8. Indikalor Kinerja Ulama (IKU) adalah merupakan Acuan Ukuran Kine~a oleh masing-

masing unil ke~a dalam menelapkan Rencana Kinerja Tahunan Kabupalen Musi
Banyuasin.

9. Indikalor Kinerja Ulama disingkal IKU, adalah Acuan Ukuran Kinerja lahunan daerah
yang lersusun dalam benluk dokumen pembangunan unluk periode 1 (salu) lahun.

10. Saluan Kerja Perangkal Daerah disingkal SKPD adalah Satuan Ke~a Perangkal
Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkal RPJM Kabupalen Musi Banyuasin
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupalen Musi Banyuasin Tahun
2012-2017.

BAB"
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal2

(1) Indikator Kine~a Ulama di Iingkungan Pemerinlah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana lercanlum dalam lampiran peraluran ini;

(2) Indikalor Kinerja Ulama sebagaimana dimaksud pada diklum pertama merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unil kerja di Iingkungan
Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin dalam menelapkan rencana kinerja lahunan,
menyampaikan rencana ke~a dan anggaran, menyusun dokumen penelapan kine~a,
menyusun laporan akunlabililas kine~a serta melakukan evaluasi pencapaian kine~a
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2012-2017;

(3) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerinlah Kabupaten Musi Banyuasin agar menyusun
Indikalor Kine~a Utama untuk SKPD-nya masing-masing, dengan mengacu kepada
Indikator Kine~a Ulama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan oleh
Pimpinan SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD;

(4) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin agar
menelapkan target kine~a setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan
sebagaimana yang lercantum dalam diktum kedua;

(5) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin seliap akhir
tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kine~a dan melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan
kepada Bupati Musi Banyuasin c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi
Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektoral Kabupaten Musi Banyuasin;

(6) Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraluran Bupali ini,
Inspekloral Kabupalen Musi Banyuasin diberikan lugas untuk :

a) Melakukan reviu alas capaian kine~a seliap Satuan Ke~a Perangkal Daerah
(SKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan akunlabililaskinerja;

b) Melakukan evaluasi lerhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada
Bupali Musi Banyuasin.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal3

(1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus dijadikan tolok
ukur terhadap Kine~a Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal4

lsi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten yang merupakan
lampiran dan bag ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
PENUTUP
Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal

BUPATI MUSI BANY1N,

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR: 3:9+



INDIKATOR KINERJA UTAMA
I'EMERINTAH KABUI'ATEN MUSI BANYUASIN

I'ERIODE 2012 -2017

LAMPI RAN : PERATURAN BUPATI MUS! BANYUASIN
NOMOR
TANGGAL:

- ----

No.
Urusan Pemerintahan I 8Bsaran Indikator Kinerja satuan SKPD PenanggungJaWab KeteranganPrlorltas

1 2 3 4 6 6 7
1 Pertanian 1.1.1 Meningkatnya hasll produksi 1 Produktivitas padi pertahun ton/he Distanak, BP2talilhut Produktlvitas padl pertahun adalah pi"OdukSi tanaman padl per tahun

pertanian,perkebLmsn dan Iitool rl,oMI" , •• ",," " ,,,;, .
perikantln yang mendukung 2 Produktivitas jagung pertahun ton/ha Produktl"itasjagung pertahun adalah ~r~",~~~jtan:~:~j~~~~f per
ketahanan pangan It.o"o Itool rlio;o"-,,~o •••• I •••• M.. . "•. '.

2 Ketahanan Pangan 3 Penguatan cadangan pangan % per BKP Adalah Jumlah cadangan pangan kabupaten dibagi dengan 100 tOii
tahUn dikalikan 100%.

4 Skot pola pangan harapan % Adalah jUmlah energi dari setiap komoditas pangan dlbagi dengan
PPH\ anaka kecUkunari oizi dikalikan 100%.

3 Pertanian 1 Produksi daging pertahun ton per Dlstanak Untuk menghitung capalan kinerje adalah jUmlah realisas! produksi
tahun daQinQ (ton) per tahun dibaai ta~et r'lroduksi rll=!rtahun. ____ _

2 Produksi telur pertahun ton per Untuk menghitung capaian kinerja adalah JumJah realisas! produksi telur
tahun I'tonl oer tahuFI dioaei taroet oroduksi nel"tahun.

4 Kelautan dan Perikanan 3 Produksi perikanan pertahun ton per Dinas Perikanan Untuk melighltung capaian kinerjs adalah jumlah reallsas! produksl ikan
tahun Iitonl oer tahun dlbaai tareet oroduksi nertahun. _

5 Koperasi dan usaha 1.2.1 Berkembangnya koperasi, 1 Koperasi aktif % Dinas Koperasi dan Pasar Adalah jumlah koperast yang akUf dibagi dengan jumlah selUruh
Keeil Menengah usaha keeil, dan menengah kooerasl dikalikan 100 %.

2 Jumlah usaha mikro dan keeil unit Adalah uirllah ueaha mikro dan keelL an- }i'lasih beraktifitas.
6 pernberdayaan 1.2.2 Meningkatnye pemberdayaan 1 Lembaga Pemberdayaan % BPMPD Adalah jUrnlah LPM berprestasl dibagl dengan jumlah seluruh L.PM

Masyarakat dan Oesa masyarakat desa Masvarakat vana aktif dikalikati 1.00%. _
2 PKKaktif klpk Adalah jumlah PKK yang aktif dibagl dengen jumlah selurllh PKK

dikalikan 100%.
3 Cakupan desa siaga aktif % Adelah jumlah desa siaga yang Bktif di satu Witayah pada kurun waktu

tertentu dibagi dengan jumlah dese siage yang dibentuk dl 6atu wUayah
pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%. lndikator klne~a inl juga
menjadi salah Mtu slat ukur kine~a Dinas Kesehatan seaua! yang ada
dalam standar pelayanan minimal bldang kesehatan.

7 Perindustrian 2.1.1 Berkembangnya industri keeil 1 Pertumbuhan Industri keeil dan % Dinas Perindustrlan dan Adalah jUmlah indLIstri keeil dan ri'iEHiengah tahun Ini .dikurangl junilah
dan menengah yang menengah Perdagangan Industri keeil dan menengah tahun lalu dlbagi dengen jumlah Industr!
mendukung peningkatan nilai keeil dan menengah sampat denga" tahun lalu dikalikan 100%.
Investasl daarah

2 Kapasitas Produksi Industri % Adalah jumlah prodlJksi Industri keciJ dan menengah dalsm setahun
Keell dan Menengah per tehun dibagi dengen jumlah produksi indUstrl keell dan menengah seharusnya

dlkalikan 100%.
8 Penanaman Modal 3 Peningkatan Nilal Investasi % Badan Pelayanan PerizinSn Adalah nllellnvestasi industrl kecil dBn menengah tehun lni dikutailgi

Industri Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal dan nilai inve6tasi Industrl keen dan menengah lahun lalu diMgi dengan nilal
8appeda investas! keen dan menengah tahun lalu dlkalikan 100%.

9 Perdagangan 2.1.2 Meningl<.atnya perlindungan 1 Unit usaha yang memiliki % Dinas Perlndustrian dan Adalah jumlah unit usaha yang memillkl perlzinan dibagi dengen Jumlah
konsumen dan pengamanan Inerizinan Perdagangan seluruh unit usaha dikalikan 100%.
perdagangan 2 Cakupan blna kelompok % Adalah Jumlah pedagang/usaha informal yang diblna dibagl dengan

I oedaaanQ/usaha jnformal 'umlah seluruh oedMan/usaha informal dikalikan 100%.

'.
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10 Ketenagake~aan 2.1.3 Meningkatnya kapasitas 1 Angka partisipasi angkatari ke~a %0 Dlnas 5OO1al, Tenaga KerJa Adalah jumtah angkatan ke~a usia 15 tahun ke atas dibagl dengan
ketenagake~aan dan dan rransmigrasi jUtntah penduduk usia 16 tahun ke etas dikalikan 1.000. Angka Inl
perlindungan tenaga karja lTlenggambarkM jUmlah ahgkatan ke~a dar! keseluruhan penduduk.

2 Pencari ke~a yang ditempetkan % Adelah jumlsh pacari Kerja yang dltempatkan dlbagi dangen junUah
IDenean keria "aM terdaftar dlkallkan 100%.

3 Pengangguran terbUka % Adelah jumlah angkatan karja yang benar-benar t1dal<bekerja diM-gl
danaen iumlahjifi-nkatati .keria dlkalikan 100%, _

4 Keselamatan karja dan % Adalah jumlsh kasUs yang diselesaikari dangen pSijanjlan berS8ms (PB)
hubungan Industrial yang baik perjanjian DersB:nia yang dibuat secara perseoranganl,lndivldual
harmonis atau perjanjian bersame massal dlbagi dengan jUri'llah kasus yang

dieatatkan di instansl yang bertanggung jawab df bidang
ketenagakerjaM dlkalikan 100%.

11 Kebudayaan 2.2.1 MeningkEitnya perilndungan 1 Benda, Situs dan Kawa8t:ln % Dlnas P&muda, olahraga dan Adalah Jumlah l3enda, Situs dan Kawasan eagar Budaya yang
budaya lokel eagar Budaya yang dllestarikan Pariwisata dilestarikan dibagl Jumlah Benda, Situs dan KawSSan Cagar Sudeye

Ivana dimlliki neilida dlkallkan 100%.
2 Jumlah sanggar setll dan klpk Jumlah sanggar senl dan budaya yang aktlf berkreatifitas.

budava vana aktif
12 Pariwlsata 2.2.2 Meningkatnya kualitas 1 Kunjungan wlsatawah orang! Dinas Pemuda, Dlahraga dan Adalah jumlah wlsatawan domestik dan manes nagars dalem setahun.

parlwisata daerah tahun Pariwisata
2 Tempat wisata terpelihara setiap % Adalah jumlah tempat w1sata yang terpelihara dangan baik dlbagl

tahun. denaen iumlah seluruh temoat wlsata dikal1kan 100%.
13 Pekerjaan Umum 3.1.1 Meningkatnya kualltas sarana 1 Proporsi panjang jarlngan jalan % Dinas PU BM Adalah panjang Jelen kondisi baiklhotmlk (km) dlbagi dengan panjang

dan prasarana jalan dengan kondlsi balk Jalan keseluruhan (km) dlkalikan 100%.

2 Jalan penghubung darllbukota Km Adalah panjang jelen j)Elnghubung dan lbukota kecamatan ke kawasan
kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yang tersedia dalam kandlsl baik. Untuk
pemukiman penduduk ltienghitung capalan adalah membandingkan snters panjang jaian

IDenahubuna vane tersedla denaan kebutuhan. _
3 Jumlah jembatan dengan unit Adalah jumlah unit jembatan dalam kondlel baik selual standar PU.

kondisl balk te~peHhar'a satrap Uhtuk menghitung capstan adalah membandingkan jembatan koMlal
tahun. baik dengan seluruh jembatan yang ada.

4 Proporsi panjang jalan yang % DlnasPU CKP Adalah panjang jelan yang memllikl trotoar dan drsinase (km) dlbagl
memlliki trotoar dan dralnasel dengan panjang seluruh jalan kabupaten (km) dikalikan 100%.
saturan nembusnaan air

14 Perumahan 3.1.2 Meningketl'lya kuslitas 1 Persentase rumah layak hunl % Dlnas PUCKP Adalah jumlah Rumah Layak Huni dibagl dengan jumlah seluruh rumah
Ilngkungan pemukiman dlkalikan 100%.
masyarakat 2 Rumsh tangga pengguna air % Adalah jumlah Rumah Tangga pengguna Air Beralh dibagi dengan

berslh :umlah Seluruh Rumah_fanees dikallkan 100%. ___
3 Persentase Penduduk berakses % Adalah jumlah pendudUk berakses air milium dibagi dengan jumlah

air minum enduduk dikaHkan_100%.
4 Rumah tsngga pengguna listrik % Dlnas Pertambengan dan Adalah jumlah rumah tangga pengguna Iistrik dtbagi dengsn jumlah

Eneral IElluruh rumah tanaas dlkalikan 100%. _
15 Penaman Ruang 5 Rumah ber-IMB % Dinas PUCKP Adalah jumlah rumah ber.IMB dibsgi dengan jurnlah seluruh rumah

dikalikan 100%.
6 Persentase ruang terbuka hljau % PU CKP dan Bappeda Adalah luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wllayah ber~

per satuan luas wileyah ber HPUHGB dikalikan 100%.
HPUHGB
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16 perhubungan 3,1.3 Meningkatnya kuafitas sarana 1 Rasto ijin trayek per Dlnas Perhubungan Adalah jumlah izln trayek yang diterbitkan dibandli'igkan dengen jumlah
dan prasarana perhubungan loenduduk IDenduduk. __ __

2 Kepernilikan KtR angkutan unit Adatah jumlah angkutan Umum yang tetah memenuhi persyaratan KIR.
umUm Uhtuk menghitung capstan adalah membandingkan angkutan umUm

yang memiliki KIR dengen jumlah keselUruhan angkutan umum,
...

3 Jurnlah rambu-rambu yang unit Jumlah rambu.rambu yang tersedia deism Kondlal balk stau sesuat
tersedia dalsm kandlei balk stander perhubungan. Untuk menghltung capalan adalah

rnembandingken Jumlah rambu-rambu yang tersedla dengen Jumlah
kebutuhan rambu-rambu sesuai neraturali,

17 KOriiunikasi dan 3.1.4 Meningkatnya kuaUtas sarana 1 Jumlah jaringan telekomunikasi taik Dinas Komunikasi dan Aadalah jumlah jaringan telekomunikasl yang terpasang dan berlungsi
InfOrmatika dan prasarana kbmunikasi dan lnfonnatlka denaan baik.

infOfmatiKa 2 Rasio warte!lwamet terhadap %0 Adalah jumtah wartel/warnet dibagi dengan jumtati penduduk dikallKan
. endUduk j.OOO.

3 Cskupan desa yang menerinia % Aoalah jumtah cesa yang menerima informasl petnbangunan diba!)1
Jnformasi pemban\;junan daerah dangan jumtah selur'uh desa dikalikan 100%.

4 Cakupan daerah y8lig dllaysni kec. Adalah jumlah dese yang mendapat layanan komunikasi dan infOrrnasl
kOniunikasi dan informatika bElruoa iarlnoai'l radio.

18 Ketransmigrasian 3.1.5 Meningkatnya pengembangan 1 un;~v~ukiman transmigrasi % Dinas Sosial Tenaga Karja dan Adalah jumlah transmigran yang diblna dibagl dengan jumlah seluruh
wilayah transmlgrasi UP ano terbina trsnsmlgrasi transmlaTan yan~ ada dikalkikan 100%,

2 Jumlah transmigran yang kk Adalah jumlah transmigran yang dibina melalui kegiatan sosialisasl,
tetbina IDelatihan atau blmbitJaan.

19 Enargi dan Sumbei' 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan 1 Desa mendapat aUran Ilstrlk % Dlnas Pertambangan dan Adalah jumlah dese yang telah dialiri Iistrlk dibagl dengan jumlah seluruh
Daya Mineral sumberdaya energi dan mineral Reslo etektrifikasn I:.nergi desa dikallken 100%.

daerah 2 Persentase perusahaan % Adalah jumlah perusahaan pertambangan yang tertib peraturan
pertambangan yang tertib pertambangan oibagl dengan jumlah seluruh per'uSShaan pertambangan
oer'stUran dlkalikan 100%.

3 Persentase penambangan liar % Adalah Juasan IS-han pertatnbangan liar yang ditertlbkan dibagi dengan
yang dltertibkan jUtnlah seluruh lahan pettambangan liar yang ada dikalikan 100%.

20 Ungkungan Hidup 3.2.2 Menlngkatnya peleslarian 1 Pr'osentase jumlah usaha % Badan Ungkungan Hidup dan Adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan
Iingkungan hidup dan/atau kegiatan yang mantaati Penelitian Pengembangan administrasi dan teknls pencegahan pencemaran air dibagi dengan

persyaratan adminlstrasi dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasl dikEillkan 100%.
teknls pencegahan pencemaran
air.

2 Prosentase jumlah Usaha % Adalah jumlah usaha dan/etau kegiatan sumber tidak bergerak yang
dan/etau kegiatan sumbaI' tldak memenuhi persyaratan administratif dan teknls pencegahan
bergerak yang mernerluhi pencemaran udal'S dibagi dengan Jumlah usahe. dan/atau kegiatan
persyaratan administratif dan $umber tldak bei"gerak yang potensial mencemarl ,udara yang telah
taknts pencegahan pencemaran diinventarlsasi dika\1kan 100%.
udara.

3 Prosentese luasan lahan yang % Adalah luesan lahan yang dltetapkan dan dUnfOnilEisikan status
ditetapkan dan dllnfOnnaslkan kerusakan lahan dan/atau tanah untuk prOduksi blomassa dibagi dengan
status kerusakan lahan dan/atau lussan lahan yahg diperuntukan sebagallahan dan/atau tanah untuk
tanah untuk produksi blomassa produksi biomassa dikalikan 100%. Luas lahan yang

dJperuntukkan sebagal lahan dan/atau tanah untuk produksl blomassa
rnerupakan lahan yang diperuntukkan sabagallahan pertanlan, lahan
perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produkSi), serta ruang
terbuka hljau yang terdapat pada rencana tata ruang wllayah
kabuoaten/kota,

3



4 Prosentase jumlah pengaduan % Adalah jumlah pengaduan masyarakat ski bat adanya dugaan
masyarakat akibat adanya pencemaran dan/ateu perusakan Iingkungan hidOp yang ditindaklanJutl
dugaan pencemaren dan/emU dibagi dengan Jumlah pengaduan masyatakat yang diterima oteh
perusakan lingkungan hidUp instansl deism setehufl dikalikan 100%.
yang ditindaklanjutL

~ ~
21 Kehutanan 3,2.3 MeningKatnya perlindungan 1 REihabliitasi hutsn dan lahan % Dines Kehutanan Adalah luas hutsn dan lahan kritis yang CllrehablUtasi dibagi dengan lUes

kawasan hutan kritls tolal hutsn dan Ishan kiitis dikallkan 100%.
2 Kerusakan Kawasar'l Hutan % KPHP Adalah luas Kei'llsakan Kawasan Hutsn dibagi dengan Lues Kawasen

Hutsn dikalikan 100 %,
22 Pendidikan 4.1.1 Meningkatnya mutu pendidikan 1 Jumlah kelompok permuklman % Dines Pendidikan Naslonal Adalah jumlah 801M1 yang berjarak maks 3 km dar! pemukiman

masyarakat permanen yang sudah dliayani penduduk dlbagi dengan jlJmlah pemukiman dlkalikan 100%.
SO/Ml dalam jarak kurang darl 3
krn

2 JUmlah kelompok permukiman % Adalah jumlah 8MP/MTS yang berjarak maks 6 kit! dan pemuklmSri
permanen yang sudeh dllayanl penduduk dibagi dengan jumlah pemuklman dlkalikan 100%.
SMPIMTs dalam jarek kurang
darl6 km

3 Jurnlah 80/Ml yang semua % Malah jumlah 80/MI yang setiap rombOngan belaJamya maks 32 orang
rombongan belaJar (rombel)nya dlbagl dengan Jumlah seluruh 801M1 dikalikan 100%.
tldak meleblhl 32 orang

4 Jlimtah 8MP/MTs yang semuS % Adalah jumlah 8MP/MTs yang setlap rombongan belajarnya maks 36
rombongan belajar (ronibel)nya orang dlbagi dengan jumiah seluruh 8MP/M'ts dlkalikan 100%.
tidak metebihl 36 orang

5 Jumlah 80/MI yang telah % AClalah jumlah 80/Ml yang setiap rombOngan belajamya memenUhl
memenuhi kebutul1an rwang kebutuhan ruang kalas, mejalkursi, dan papan tufis sesual standar
kefss, meja/kursl, dan papafi dlbagl dengan jumtah seluruh 80/MI dikaiikan 100%.
tullS untuk setian rombel

6 Jumlah 8MP/MTs yang tetah % Adalah jumlah 8MP/MTs yang setlap rombongan l)elajamya memenuht
memenuhi kebutuhan ruang kebutuhan ruang kelas, mejalkursl, dan papan tulis seaual standar
kalas, meja/kursi, dan papan dibagi dengan Jumlah seluruh 8MP/MTs dikallkan 100%.
tulis untuk setiao rombel

7 Jumlah 80/MI yang memlUkl % Adalah jumlah 80/Mt yang memilikl satLi ruang ~uru dan dilengkapi
satu ruang guru dali dilengkapi dengen meja dan kUr'Sluntuk setlap orang guru, kepala
dengen meja dan kursl untuk. sekolah/madrasah dan staf kependidikan lalnnys sesual standar dibagl
setiap orang guru, kepafa dengan jumlah seturuh 80/MI dlkallkan 100%.
sekolah/madrasah Clan staf
keoendldikan lainnva

8 Jumlah 80/MI yang memiliki % Adalah jumlah 80/MI yang memilikl satu orang guru untuk setiap 32
satu orang guru untuk setlap 32 peserta didik dibagi dengan Jumlah selur'Uh 80/MI dikalikan 100%.
Mserta didik

9 Jumlah 80/MI yang meniillkJ 2 % Adalah Jumlah 80/Ml yang memlllki 2 orang guru yang memenlini
orang guru yang memenuhl kuaUfikasl akademlk S1 atau O-IV dJbagi dengan jumlah seluruh 80/MI
kuallfikasi akademik 51 atau O. dlkalikan 100%.
IV

10 Jumlah 8MP/MTs yang memitiki % Adalah jumlah 8MP/MTs yang memilikl guru yang rnemenuhi kuallfikasl
guru yang memenuhi kuatifikasi akademik 81 atau O.lV dibagi dengan jUmlah seh,jruh SMP/MTs
akademik 81 atau O.IV dlkalikan 100%.

11 Jumtah 80/MI yang memlliki 2 % Adalah jumlah 80IMI yang memlliki 2 orang guru yang telah memlliki
orang guru yang telah memitlki sertifikat pendidlk dibagt dengan jumlah seluruh 80/MI dikallkali 100%.
sertifikat oandidik
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12 Jumlah SMP/MTs yang memllikl % Adalsh jumlah SMP/MTs yang memlllki ouru yang lelah memlliki
guru yang telah memlllki sertlfikat pendldlk dlbagl dengan Jumtah seluruh SMPIMTs dlkaltkaii
sertlflkat cendldlk __ 100%.

13 Jumlah Kepala 80/MI yang % Adalah Kepata 80/MI yang berKuaUfikaslekademlk $-1 atau D.N dBn
berkualifikasl akademlk 5.1 etau telah bersertlfikat pendldik dlbagl deng8l'l Jumlali seluruh kepala 801M1
D.IV dan lalah bersertifikat dlkalikan 100%.
endldlk

14 Jumlah Kepala SMPIMTB yang % Adalah jumlah Kepale SMPIMTs yang berkuslfflkSSI akademik 5.1 etau
berkuelifikasl akademlk 5.1 818U b.N dan talah bersertlfikal pendldlk dibegl dengen jumlah 6eluruh
D.IV dan talah bersertifikat kepala SMPIMTs dlkaHkan 100%.
oendldik

15 Jumlah pengawas % Adalah jumlah pengawes sekolah/madrasah yano berKuatifikasl
sekolshlmadrasah yang ekademlk 5.1 stau D.IV dan telah bersertlflkat pendidlk dibagl dengen
berkiJalifikaslakademlk $-1 stau Jumlah seluruh lienoawas sekolahlmadtasah dlkaUkan 100%.
D.IV dan teleh bersertifikat
endidik

23 Perpustakaan 16 Rasia pengunJung perpustakaan orang! Badan Perpustakaan, Arslp Adalah Jumlah kunJungan ke perpustakaan selama 1 lehun dibagl
tahun dan Dokumentasi dengan Jumlah orang dalsm papulasl yang harus dilayanl (10.5~thn).

2. Kesehatan 4.1.2 Meningkatnya mutu kesehatan 1 Cakupan KunJungan lbu Hamil % Dlnas Kesehatan Adalah Jumlah Ibu hamll yang telah memperoleh peJayanan antenatal
masyarakat K4 sesuei standat minimal 4 kali dl satu wlleyah ke~a pada kurun waktu

tertentu dlbagl dangen Jumlah Ibu heml1 dl satu wUsyah kerja dalam
kurun waktu VanD sama.dlksllkan 100~.

2 Cakupan Komplikasl kebldanan % Adalah Jumlah komplikasJ kebldanan yang mendapat penangansn
yeng ditanganl definnlf dl satLi wllayah kerja pada kuru" wsktu tertentu dJbagi dengen

Jumlah lbu dengan kompUkasl kebldanati dl aatu wllayah kerja pads
kurun waktu vMa sama dlkallkan 100%.

3 Cakupan pertolongsn persallnan % Adalah Jumlah Ibu bemalln yang ditotonl) oleh tansga kesehatan di 88tu
oleh tenaga kesehatan yang W11ayahkerja pade kun.m waktu tertentLl dlMgl dangen Jumleh seluruh
memlilki kompetensl kebldanen Ibu bersalln dl $Stu wllaysh kerje dalam kLlt1Jnwaktu yang sarna

dlkslikan 100%.
4 Cakupan pelayanan nlfas % Adatah Jumlah Ibu nlfas yang tetah memperoleh 3 kali pelayanan ntfas

&esual standar di satu w1layah kerja pads kurun waktu tertentu dibagl
dengan Jumlah tleluruh lbu nffas dl satLl wllayah ke~a dalam kurun waktu
anR sama dikBl1ksn 100%.

5 Cakupan neonatus dangen % Adalah Jumlah neonatus dengen komplikesl yang tertanganl dan &Btu
komplikasl yang dltangenl wllayah kerja pade kutUn waktu tel1entu dl sarane pelayanan kesehetan

dibagl dengan jUmlah neoilBtus dengan komplfktlsi yang ada dengan
pert<.lraan 15 % bayl baru lahfr dar! satLl wltayah ke~a pada kururi waktu
yang sarna di sarana pelayanen kesehatan dikallkan 100%.

6 Cakupan kunJungan beyl % Adelah Jumlah bay! yang memperoleh pelayanan kesehatan sesual
dengan stander (paling sedlklt 4 kell) dl satu wllsyah kerja pada kurun
waktu tertentu dlbagl dengan seluruh bByllehlt hldup dl satu wIlayah
kerla dalam kLlhm waktu sama dikalikan 100 "'0. __

7 Cakupan DesalKellirahan UCI % Adalah DesaIKelurahen dlmana O!:80% dar! Jumlah bay! yang ads dl
(Unlvetsal child Immunization) dese tel'5ebut Gudah mendapat Imunlsasl dasar lengkap dalam waktu

Galu tahun dibagl dengan seluruh DesalKelurahan di satu wllayah kerja
dalam waktu vane sarna dJkaflkan 1000/0.

B Cakupan pelayanen anak beflla % Adalah Jumtah snak bsllta (12 - 59 bulM) yang memperoleh pelaysnan
pemantauen pertumbuhan mInimal 8 keli dl satu wllayah kerja pade
wektu kurun tertentu dlbagl dangan Jumteh selul'Uh snak balite (12 - 59
bulan) di sstu w11ayah kerja dalam kurun waklu tertentu dikallkan 100%.
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9 Cakupan pembertan mokanan % Adalah Jumlah enak uala 6 - 24 bulan dan Gsktn yang mendapat MP-
pendamplng ASI pads soak usia ASl dl satu w1layah kerJii pads kurun waktu tertentu dlbagl dengen
6 • 24 bulan keluarga mlskln jLimlah seluruh soak usia e - 24 bulan dar! Gskln dl satu wllayah kelja

dalam kurun wektu vena sarna dlkslikan 100 %.
10 Cskupan ballta glzl buruk % Adalah jumtah ballta gltl bUruk mendapat perawatan dl sarena

mendapat perawatan pelayanan kesehatan dl satu w1layah ke~a pade kUrun waktu tertentu
dlbagl dengan Jurnlah seluruh banta glzl bUNk yanG ditemukan dl satu
wllayah kerja pads kurun waktu yang sarna dlkallkan 100%.

11 Cakupan penJ8rlngan kesehatan % Adalah jumleh murld kalas 1 SO dan setlngkat yang dlperlksa
slsws SO dan setlngkat kesehatannya malalul penJarlngsn kesehatan Oleh teoege keseliatan

etau tenaga terlatlh (guru UKS/dokter keeU) dlsatu w1layah kerja pads
kurun waktu tertentu dibtlQi dengen jumlah murld kales 1 SO dan
setlngkat dlsatu wllayah kerja pada kurun waktu yang sama dlkallkBli
100%.

12 Cakupan penemuan dan per Adaiah jumlah kasus AFP non Polio pada pendudUk <15 tahun yang
penanganan penderlta panyakit 100.000 dJtaporkan dl sstu w1layah karja pada kUrun waktu tertentu dlbagl
Acute Flacld Paralysis (AFP) penduduk dengan jumlah Penduduk <15 tahun dl satu wllaysh kerja dalam kurun
rate per 100.000 pendUduk < waktu yang same dlkaUkan 100.000.
15 tahun

13 Cakupan penemuan dan % Adalah jumlah penderlta Pneumonia SaUta yang yang dltanganl dl setu
penanganan penderita penyakit wllayah kerja pade kurun waktu satu tahun dlbagl dengan JumlB.h
pnemOnia ballta perklraan pendertta Pneumonia BaUta dl satu wllayah ke~a padS kurun

waktu vane same dikallkan 100%.
14 Cakupan penemuan dan % Adalah Jumlah paslen baru TB BTA Posltif yang dltemukan dan dlobati

penenganan paslen baru TB dalam satu wlleyan selama satu tahun dlbagi dengen jumlah pel1<lraan
BTA Posllif paslen baru TB BTA (+) delam satu wlltlyah pade waktu saw tenOn

dikallkan 100%.
15 cakupan penemuan dan % Adalah Jumlah penderlta DBD yang dlUinganl sesual stendar

penanganan penderlta DBD operaslonal prOsedur (SOP) dl saw w1laysh dalsm waktu satu tehun
yang ditanganl dlbagi dengan jumlah pendents DBD yeng dltemukan dl suatu wlleyeh

delam waktu salu lahun dlkaiikan 100%.
ann sama

16 Cakupan penemuan dan % Adalah Jumlah penderlta dlare yang dateng dan dl1eyanf dl sa18nB
penanganan pendertta diare Kesehatan dan Kader dl suatu w1layah tertentu delam wektu satu tahun

dlbagl dengan jumlah perkiraan pendents dlare pada suatu w1layah
tertentu dalam waktu yang sema dikalikan 100%. (Jumlah perklrBsn
dlasumslkan sebenyak 10% dart sngka kesakltan dlare dlkail Juiiilah
oondudukl. ~ ~

17 Cakupan Desalkelurahen % Adalah jumlah kejedlan Luar Blase (KLB) dl Desai Kelu18han yang
mengalaml KLB yang dllakukan dllanganl < 24 Jam perlode waktu tertentu dlbagi dangan Jumlah
penyelidikan epidemlologl < 24 Kejadian Luar blase (KLS) yang te~adl pada wllayah DesaI KelUrahan
em ada nl'I'rlode waktu vahl'l"aama dJkalikan 100%. __ _

18 Cakupan pelayanan kesehatan % Adalah Jumlah kunJungsn paslen maskln pada sarkes strata 1 selama 1
dasar masyarakat mlskln tshun (lama dan baru) dlbagl dengan jumlah seluruh maskin dl wilayah

kerja dalam kurun waktu yang sama dikellken 100%.

19 Cakupan pelayanan kesehatan % Adalah jumlah kUnjungan paslen maskfn dl sarkes strata 2 dan 3 selama
rujukan paslen masyarakat

RSUD 1 tahun (lama dan baru) dibagl dengan jumlah seluruh maskln dl Wilsyah
mlskln ke~a dalam kurun waktu yang sarna dikallkan 100%.

20 Cakupan pelayanan gawat % Adalah Jumlah RS yang mampu memberlkan pelayenan gadar level 1
darurat level 1 yang harus dibagl dengan jumlah RS kabupaten dikeliken 1009b.
dJbertkan sarana kesehatan
RSI
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25 Keluarga Berencana 4.1.3 Menlngk8tnya kualitas keluarga 1 Cakupan pasangan usIa subur % Badan Keluerga Berencana Adalah turnlsh kumUlatJf darl peserta K8 yang teNS menerus
dan Keluarga SeJahtera kecH sejahlel8 menJOdi peserta KB Aktlf dan Pemberdayaan menggunakan elat kontrasepsi dltambah jumfeh pesert8 KB baru albagl

Perempuan dengan Jumlah S~luruh puangan usia subur dlkellkan 100%. Indlketor
lnl Juga dlgunaken oleh bldang kesehatan den~an nama "cakupan
peserta KB aktlr', dlmaM perhftungan rumusnya $time.

2 Raslo petugas lapangan % Malah Jumlah petugss 1apangan KBlpenyUluh KB (PLKB/PKB)
KBfpenyuluh KB (PLKBIPKB) dl . dlbandlngkan dMgan jumlah penduduk DeS81Kelurahan dlkalikiiri 100
setleD desalkelurahan _ %.

26 Kepemudaan dan 4.1.4 Menlngkatnya peran serta 1 Persentase organlsBsl pemUda % Dlnas Pemuda, Otahraga dan Adalah Jumlah organlsasllkelompok pemuda yang aktlf dlbagl dengan
OJahraga pemuda dan preslasl oJah raga yang sktlf ParlwlsatB Jurnlah 8eluruh organlsasllk.elompok psmuda dlkaUkan 100%.

2 Lapangan olahraga per 1000 unit Adalah jumlah lapangan otahraga mllik pemerlnteh daerah dibaOI
endUduk denaan"'umtah DtInchJduk.dikallkan 1.000,_ __.. _

27 SOslal 4,2.1 Menlngkatnya perllndungan 1 PerBentase PMKS yan!) % Clnas Soslat, Tenaga Kelja Adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan soslal dlbagJ den!)lin
&Oslal kepada masyarakat memperoleh bantua" soslsl dan Transmlgresl Jumlah PMKS yen!) seMrusnya memperoleh bantuan &Osla! dlkBUkan

untuk pemenuhan kebutuhan 100%.
dassf

2 Persenta&e pant! soslel yang % Adalah jumlah pantl Boslal yang menyedlskan SBrena prasarana
menyediakan sarene. prasal'8na pelayanan kesos dlbagl dengan JumJah pant! $O$lsl yang seharusoye
peJeyanan kesejahteraan soslal menyedlakan &aTana prasarana kesos dlkBllkan 100%.

3 Per&entase PMKS yang % Adalah Jumlah PMKS yang menjadl peserta program pemberosyae.n
mener/ma program masyarakat metBlul KUBE amu ke!ompOk soslal ekonomls seJenls dlbagit
pemberdayaan soslal melalul dengan jumlah PMKS yang seharusnya menJadl peserta program
KUBE alau kelompOk soslal pemberdayaan Masyarakat melalul KuBE alsu kelompok 6Osla! ekonoml
enls lalnnva Belenls dlkallktlfi 100%. __

4 Pmsentase penyandang cacat % Adalah Jumlah penyancfang cecat f1slk dan mental; 6Brta lansla tldak
f1s1kdan menta!, setta lanjul USIa jXltenslal yang telah menerima Jamlnan BOslal dlbsQI dengan jurnlah
t1dak patensla1 yang teleh penyandang cecat fislk dan mental, serta lansla tldak patenslal yan!)
menertma jaminan soslal seharusnya menerlma jatlilnan 8osls! dlkal1ken 100%.

5 Persentase korban benoans % Badan Penanggu!angan P.clalahJumtahkOrban bencana yang menerlma bantusn 8os181setama mass
yang menerlma bantuan soslal Bencena Oaerah tanggap darunrt dalam emu tahun dlbagl denOanJLimlahkerbS" bencana yang
selama masa tanggap darurat &eharusnye mener1mabanluan GOSla!selama masa tanggap dsMat dik911kan

100%,

6 Persenlase korban bencana % Adalah jumlah korban bencana yang dlavakuasl dengan menggunakan
yang dievakuasi dengan Barana prasarane tan!)gap darurat dibagl dengan Jumlah korban
menggunakan saralie presaftma bencana yang seharusnya dlevakuasl dengan menggunakan safena
tanggap darurat lengkap prasarana tanggap darurat dlkatl1 00%.

28 pemberdayaan 4.2.2 Menlngkstnya per1Jncfungan 1 Rasia KORT per 1.000 %0 Badan Keluarga Berencana Adalah Jumlah kasus KORT dlbagl dengtm Jumlsh rumah tangga
perempuan dan pada perempuan dan anak ""ndUduk dan Pemberdayaan dlkallkan 1,000,
Pertlndungan Anak 2 Partlslpasl perempUBn dl % Perempuan Adalah peke~a perempuan dllembaga pemerlntah dlbagl dengsn Jumlah

lembaaa oemerlntah oekerte ""remDuon dlkellken 100%. .
3 Partlslpasl angkatan ke~a % Malah jum!ah partislpSSI angkatan ke~a perempusn dlbagl dengan

ioeremouan umlah anakatan kerla oerem uan dlkallkan 100%.
4 Penyelesaian pengBduan % Adalah jumlah pengaduan pertlndungan perempuan dan snak yang

perltndungan perempuan dan terselesalkan dlbagl dengan Jumlah pengaduan perllndungan
anak darl t1ndakan kekerasan O@remcuandananakdlk81lksn 100%.
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29 Otonomi daerah, 4.2.3 TerwuJudnya masyarakat maju 1 Resio tempat ibadah denge" unit Sekretarlat Daerah Adalah jumlah rumah lbadeh dibandingkan dengsn 1.000 pendllduk.
pemerintahan un1um, yang berakhlak mulia l5enganutnya
admlnistrasi keuangan
daetah, perangkat
daerah, kepegawalan
dan persandian

..
30 Otonomi deareh, 5.1.1 Meningkatnya Kualitas 1 Penfhgkatan pendapatan asli % DPPKAD Adalah jumlah PAD tahun Ini dlkurangi JumJah PAD tahun lalu dlbagl

pernerintahan uniUm, pengelolean keuangan dan sset daerah dengan iumlah PAD tahLif'i lalu dlkalikan 100%.
8dmlnistrasi keuangan deareh 2 SKPO pencatatar:'l asetnya tertlb % AdaJah jumlah SKPD yang pencatatan asetnya S$suai peraturen
deareh, perangkat pengelolaan sset dlbagl clangsn jumlah selLirUh SKPo dikallkan 100%.
daerah, kepegawalan
dan persandian 3 SKPD menyusun laporan % Adalah jumlah SKPD yang laporan keu8ngannya sesual SAP dibagl

keuanean sesual SA~ dElnoan-lumlah seluruh SKPD dikalikan 1.00%. __
5.1,2 Meningkatnya kuslitas 1 Temusn BPK RI yang % Inspektorst Adalah jumlah temuan BPK RI yang ditlndaklanjUti dibagi dengan jumlah

pengawasan ditindaklanjuti temuan BPK Ri sampai dengan akhk tahun dlkaltkan 100%.

2 Temusn hasil pen~awasan % Adalah jumlah ternuan APIP (BPKP, Irjen) yang dltlndaklanjutl dibagl
lalnnya yang ditindaklanjiIti dengan jumlah temuar'l APIP (BPKP, I~en) sampai dengan akhir tahlJn

dikatikan 100%,
3 SKPD yang meningkat klnerJa % Adalah jumlah SKPD yang kinerja LAKIP-nya menlngkat dlbagi dengan

LAKIP.nva umlah seluruh_SKFi.O dikalikan 100%.
31 Kependudukan dan 5.1.3 Meningkatnya kuaHtas 1 Jumlah penduduk ber-KTP % Dinas Kependudukan dan Adalah jumlah penauduk usia> 17 yang bel' KTP dibagi dengan Jumlah

Catatan Sipil pelayanan adminlstrasi Catatan Sipil IOenduduk usia >17 stau telah menlksh dlkaliksn jOo %
kependudukan 2 Bayi berakte kelshiran % Adalah jumlah bayllahir yang mempunyai akte kelahlran dibagi dengan

umlsh keseluruhan baVi Jahk dikalikan 1.00%___
3 Kepemilikan Akta kelshlran per %0 Adalah jumlah pendUdUk yang mempunyal akte kelahiran dibagi dengan

1.000 nenduduk 'umlah nenduduK_dikaHkan 1.000.
4 Persentase pasangan berakte % Adalah jumlah pasangan nikah berakte nikah dlbagi dengan jumlah

nlkah keseluruhan pssangan nikah dlkalikan 100%.

32 OtOnomi daerah, 5.1.4 Meningkatnya kualitas 1 Persentase Raperda yang % Sekretariat Daerah Adalah jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD calam setahun dibagl
pamerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan dlsetujui DPRD pertahun dengan jumlah AAPE~DA yang diusulkan pads tahun yang sama
administrasi keuangan daerah dikalikan 100%. .
daerah, perangkat 2 KeputlJsan DPRD yang % Sekretatiat DPRD Adalah jumlah keputusan DPRD yang dltindaklanjLiti oleh DPRD dibagi
daerah, kepegawaian ditindaklanjutl oleh Pemda Jumlah keputusan OPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100%
dali persandian

3 Pejsbat yang telah itlemenuhi % BKD Adalah jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidlkan
persyaratan pendidikan pelatihan kepemimplnen dlbagi dengan jumlah total pejabat yang ada
Mlatihan kenemimtllnan dikalikan 100%,

4 pejabat yang telah memenuhi % Adalah jumlah pejabat yang memenuhi persyarataii kepangkataii albagl
ersvaratan keoanQkatan denaan jumlah totsl celabst vann ada dikaliki!in 100%.

5 Persentase izin terbit sesuai % Badan Pelayanan Pe(lzinan Adalah jumlah surat izin yang terblt sesual stancar yang dltetapkan
standar dan Penanaman Modal dibagi dengan jlimlah seluruh surat lzin yang terblt dalam 1 tahlin

dlkalikan 100%.
33 Kearsipan 6 Tlngkat penerapan pengetolaan % Badan Perpustakaan dan Arslp Adalah jumlah SKPD yang menerapkai'i pengelolaan arsip secara baku

arsip secsra baku Daerah dlbagi dengan jlimlah semua SKPD dikaliken 100%.

34 Pertanahan 7 Persentase lahan bersertiflkat % Sekretarlat Daerah Adalah luas lahan bersertifikat dl suatu daerah dibagi dengan luas
lahan yang seharusnya bersertlfikat di suatu daerah dikalikan 100%,
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32 Perencanaan 5.2.1 Meningkatnya kualitas 1 Keselarasan program nasional % Baden Perencanaan Adalah Jumrah program RPJMD yang selaras dengen program nasionsl
Pembangunan perencanaan pembangunan dennan RPJMO Pembangunan Daerah dibaal denaan iumlah orocram naslonsl dlkalikan 100%.

daerah 2 Penjabaran Program RPJMD ke % Adalah jumlah program RKPD yang seleras dengen program RPJMD
deism RKPD dibanj dennsn iUmlah orooram RPJMD dlkalikan 100%.

3 Tingkat pemenuhan dokumen % Adalah dokumen perencanaan yang terSedia dibagi dengen dokumen
perencanaan perencanaan yang seharusnya tersedia pade pemerintah daerah setiap

lahun dikalikan 100%. (RPJMD, IKU, RKPD, KUA-PPAS, Penalapan
Kineria'

33 Slatistik 4 llngkat pemenuhan dokumen % Adalah dokumen statlstik yang tersedla dlbagl dengen dokumen statistlk
statistik daerah yang seharusnya tersedia pada pemerlntah daerah setlap tahun

dikalikan 100%. (Dokumen statlstlk yang seharusnya tersedia adalah
Buku PORB, Buku Kabupaten Dalam Angka •....... )

34 Kesatuan Ban9sa dan 5.2.2 Meningkatnya wawasan 1 Penyelesaian pelanggaran K3 % Kantor SATPOL PP Adalah Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman.
Politik Dalam Negerl kebangsaan dan paUtik (ketertiban, ketentraman, kelndahan) dlbagl dengen Jumlah pelanggaran K3 (ketertlban,

masyarakat keindahan\ di Kabunaten ketentraman keindahaon) dikalikan 100%.
2 Jumlah Polisi Pamong Praja per orang Adalah Jumlah Polisl Pamong Praja dlbagl dengan Jumlah pendudUk

10.000 oenduduk dikalikan 10,000.
3 Rasio Pas Siskamling per % KESBANGPOL & L1NMAS Adalah jumlah Pos Siskamling dlbagi dengen jumlahdeselkelurahan

umlah desalkelurahan dikalikan 100 %.
4 Jumlah Llnmas per 10.000 orang Adalah jumlah Llnmas dibsgi denge" Jumlah penduduk dikalikan 10.000.

oenduduk

• ,'".',
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