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ABSTRACT 

The importance of performance indicators for government agencies has been emphasized by the 
Indonesian Government since the issuance of Presidential Instruction No. 7/1999. Evaluating 
performance at the local government level has resulted in a reasonable, but not yet significant,  
increase in awareness. Implementation remains very weak, especially in setting performance 
measures and targets. The process of preparing and measuring performance still focuses on the 
size of fund allocations and budget realization. Other key processes such as gathering 
performance data, recording and analyzing performance data, and comparing performance data 
and processes, have still not entered the working culture of either local or central government. 

This book aims to give a comparative perspective and review the learning process in developing 
performance indicators here, in neighboring countries such as India, and in developed contries 
such as the United States.  This book is not a scientific paper replete with detail. Rather, it simply 
presents a number of “best practices” that can be followed from the Indonesian model, 
especially those issued by by the central government through government regulation No. 6/2008 
on the evaluation of local governance performance, especially EKPPD.  This publication is by its 
nature a preliminary and incomplete reference material which would benefit from critical review, 
corrections, and suggestions for improvement, in order to improve the model further. This 
initiative is intended for others having a similar interest in developing local performance 
indicators.  

 

This book is divided into three parts. The first part deals with performance systems, 
performance indicators and the use of performance targets. The second part discusses 
comparative performance indicators. The third and final part is an appendix containing sample 
indicators. 
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ABSTRAKSI 

Pentingnya pengukuran kinerja (Performance indicator) instansi pemerintah telah dicanangkan oleh 
Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres 7/1999. Evaluasi penyelenggaraan pada 
tingkat Pemerintahan Daerah menunjukkan hasil sebagai berikut.  Di tingkat pemahaman 
ditengarai telah menunjukkan perkembangan yang cukup memadai meski belum signifikan. Akan 
tetapi di sisi penerapan masih sangat lemah, khususnya pada identifikasi penyusunan tolok ukur 
kinerja dan penetapan sasaran. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja masih berfokus pada 
besaran alokasi input dana dan realisasi anggaran. Proses-proses penting lainnya seperti 
pengumpulan data kinerja, mencatat dan menganalisa data kinerja, membandingkan data hasil 
kinerja dan proses penyusunannya belum melekat menjadi budaya kerja Pemerintah Daerah 
bahkan pada Pemerintah Pusat. 

 

Buku ini disusun dengan tujuan utama memberikan wawasan perbandingan dan proses 
pembelajaran tentang perkembangan penyusunan indikator kinerja baik di tanah air, di negara-
negara tetangga khususnya di India, serta negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Buku ini 
bukanlah buku ilmiah dan kaya dengan rincian, tapi hanyalah menyajikan sejumlah ”best 
practices” yang  layak untuk diikuti dan membandingkannya dengan model indonesia, khususnya 
yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui PP 6/2008 tentang Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pada indikator Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Penulisan ini mengacu atas sejumlah referensi, 
yang diakui tidak lengkap karena keterbatasan waktu dan sumberdaya. Oleh karena itu dengan 
segala kekurangan yang sangat disadari, kritik dan saran perbaikan akan sangat memperkaya 
upaya revisi model ini di masa depan. Setidaknya melalui prakarsa/inisiatif para pihak yang 
memiliki tingkat minat yang sama dalam pengembangan pengukuran kinerja di tanah air.  

 

Sistematika buku disusun dalam tiga bagian utama; bagian pertama berisikan tentang sistem 
pengukuran kinerja, indikator kinerja dan penggunaan tolok ukur kinerja. Bagian kedua 
menguraikan tentang perbandingan indikator kinerja  dan  bagian ketiga merupakan lampiran. 
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KATA PENGANTAR 

 
Local  Governance  Support  Program (LGSP)  merupakan  program  bantuan  bagi  pemerintah 
Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID). 
Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang  
terdesentralisasi, masyarakat daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis 
dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. 
LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan membantu 
mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan 
publik secara demokratis. LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, 
DPRD, media dan organisasi masyarakat yang tersebar di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan 
dan Papua Barat.  

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan dari 
komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda 
terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan partisipasi warga yang lebih 
besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah 
daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa 
hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.  

Bantuan teknis LGSP memberikan pendampingan pada pemerintah daerah dan DPRD dalam 
menyusun tindakan, melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi serta 
berbasiskan kinerja dan fokus pada pemecahan isu-isu strategis yang dikemukakan oleh 
pemerintah daerah. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran kinerja merupakan komponen 
penting guna mencapai pengelolaan keuangan yang baik, mencakup juga akuntansi serta 
penyusunan laporan keuangan bagi masyarakat dan analisa oleh para kreditor. Bantuan teknis dan 
pelatihan yang diberikan melalui komponen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan terpadu 
LGSP disusun berdasarkan model-model yang telah terbukti berhasil diterapkan di Indonesia. 

Buku yang disajikan ini akan membahas tentang Indikator Kinerja dari mulai Definisi, Jenis-jenis 
Indikator, Penggunaan Indikator sampai pada Best Practices. Tujuan utamanya adalah 
memberikan perspektif perbandingan dan proses belajar tentang progress perkembangan 
penyusunan indikator kinerja baik di tanah air, di negara-negara tetangga khususnya di India serta 
negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami berharap mudah-mudahan buku sederhana 
ini bermanfaat bagi para pihak yang pada saat ini dan di waktu yang akan datang memiliki misi 
untuk menjadikan setiap sumberdaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat 
diukur dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kinerjanya baik secara horizontal kepada publik 
maupun secara vertikal kepada pemerintah. 

Agustus 2009 

 
Judith Edstrom 

Chief of Party,  

USAID-LGSP 

RTI International 

Irianto 

Finance & Budgeting Advisor, 

USAID-LGSP 
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SISTEM PENGUKURAN KINERJA 

1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja?  

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam  mengumpulkan, 
menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien 
pelayanan pemerintah daerah disediakan dan sasaran dicapai. 

2. Bagaimana kita bisa secara efektif mengukur suatu program pemerintah?  
Pertama, definisikan outcome (hasil) dari program yang ingin dicapai. 

Kedua, ukur kinerja program yang berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan.  

Ketiga, laporkan hasil kepada para pengambil keputusan yang bisa mengambil tindakan 
berdasarkan informasi yang diberikan. 

3. Mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja?  
Masyarakat secara terus menerus membutuhkan pemerintahan yang responsif dan cakap. 

Daerah memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap 
pelayanan yang disediakan sangat tinggi.  

Tanpa indikator kinerja, sulit menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. 

 
Moto: 

Jika anda tidak mengukur hasil, anda tidak bisa membedakan antara kesuksesan dan 
kegagalan. 

Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak akan bisa menghargainya.. 

Jika anda tidak bisa menghargai kesuksesan, anda berarti mungkin menghargai kegagalan. 

Jika anda tidak bisa melihat kesuksesan, anda tidak bisa belajar darinya. 

Jika anda tidak mengenali kegagalan, anda tidak bisa memperbaikinya. 

Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda bisa memperoleh dukungan publik. 

4. Apa manfaat menggunakan sistem pengukuran kinerja?  
Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut: 

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – meningkatkan perumusan kebijakan 
dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta 
membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. 

Arahan Operasional – Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk 
mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program 
yang berkelanjutan. 

Akuntabilitas – Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh 
kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang 
diterima. 

Perencanaan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara 
menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta 
merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut 

Pengelolaan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi 
operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam 
penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan 
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Penganggaran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan 
yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan 
menginvestasikan kelebihan/surplus dana. 

Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Membantu terciptanya iklim 
yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data 
biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak 
kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan 

Pengawasan Kerja – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan 
memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan 
insentif. 

5. Siapa yang menyusun indikator kinerja? 
Indikator kinerja disusun oleh para pegawai/staf dengan: 

• Mengumpulkan ide/masukan dari mereka yang terlibat dalam penyusunan indikator 
dan/atau ide/masukan tersebut bisa menjadi alat kontrol 

• Memberdayakan dan memotivasi pegawai untuk maju dan meraih target 

• Usaha dari setiap pegawai dapat membawa perbedaan yang terukur. 

6. Bagaimana tolok ukur kinerja digunakan dalam penyusunan anggaran kinerja?  
Tolok ukur kinerja adalah bagian penting dari penganggaran kinerja.  

Tolok ukur kinerja merupakan: 

• Bagian dari rencana strategis dan TUPOKSI setiap dinas; tolok ukur menunjukkan 
bagaimana kemajuan dalan pencapaian tujuan dan sasaran dinas akan diukur. 

• Digunakan oleh para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya dan 
menetapkan jumlah anggaran. 

• Dimaksudkan untuk membantu usaha-usaha dinas dalam mencapai tujuan dan 
sasaran prioritas. 

• Alat monitor untuk membantu pemerintah daerah dan menjadikan pemerintah 
daerah bertanggungjawab kepada masyarakatnya. 

7. Apakah ada sebagain tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih mudah 
diukur dibandingkan yang lainnya?  

Ada, pemeliharaan jalan dan kendaraan, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, 
pengangkutan sampah, taman dan pusat rekreasi, transportasi relatif lebih mudah diukur. 

Pelayanan seperti misalnya pelayanan sosial, perencanaan cenderung lebih sulit diukur karena 
hasilnya tidak bisa diduga, sulit diukur dan butuh waktu lama untuk mencapainya. 

 

 

 

 

 

 



Contoh–contoh Indikator Kinerja untuk SKPD 

 

 

7

INDIKATOR KINERJA 

1. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja?  

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 
sasaran. 

2. Apa tujuan penggunaan Indikator Kinerja?  

Melalui penggunaan indikator kinerja, para manajer dan pengambil keputusan dapat 
melakukan hal-hal berikut: 

• Memantau apa yang sedang dilakukan 

• Menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan 

• Penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan 

• Mengelola perubahan  

• Mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai 

• Meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat 

3. Apa manfaat menyusun indikator kinerja?  
• Memperbaiki kinerja 

• Memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan 

• Meningkatkan akuntabilitas  

• Mendorong produktivitas dan kreativitas  

• Membantu proses penganggaran  

• Mendukung rencana stratejik dan membantu penyusunan tujuan  

• Pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif 

4. Bagaimana cara menyusun tolol ukur kinerja?  

• Kaji ulang misi, tujuan dan sasaran organisasi 

• Definisikan indikator untuk mencapai suatu sasaran  

• Identifikasi target untuk masing-masing  

• Rencanakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah indikator telah 
tercapai sasaran 

5. Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menyusun tolok ukur kinerja?  

Manfaat—Apakah pengukuran memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya dalam 
pengambilan keputusan atau melakukan tindakan perbaikan? 

Ketersediaan Data—Apakah informasi untuk pengukuran sudah tersedia? 

Validi tas—Apakah pengukuran berhubungan dengan pelayanan dan tujuan pelayanan?  
Apakah hal ini mengukur sumber daya yang digunakan, output, outcome atau biaya 
pelayanan?  Apakah pengukuran mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan 
tindakan atas hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut? 

Keje lasan—Apakah pengukuran dapat dipahami oleh pihak yang mengumpulkan dan 
menggunakannya? 

Reliabi l i tas—Jika pengukuran diulang, apakah hasilnya akan sama? 

Dapat dikendal ikan—Apakah pengguna memiliki kendali atas kinerja pelayanan? 

Biaya—Apakah biaya pengumpulan dan analisa data melebihi manfaat yang diperoleh? 

Dapat dibandingkan—Apakah pengukuran dapat digunakan antar periode dan antar 
kewenangan serta bentuk perbandingan lainnya? 
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Jenis Indikator Kinerja 

6. Apa saja jenis indikator?  
Tolok ukur jangka pendek 

• Masukan/Input 

• Keluaran/Output  

• Hasil/Outcome 

Tolok Ukur jangka Panjang 

• Manfaat/Benefit 

• Dampak/Impact 

7. Bagaimana mengidentifikasi input?  

Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa 
tertentu. 

Mencakup tenaga, material, peralatan, dan perlengkapan. 

Mencerminkan faktor permintaan seperti misalnya karakteristik dari populasi target, 
pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan lain. 

8. Apa saja yang digunakan dalam menentukan input?  
Jumlah dana yang dibutuhkan 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan 

Peralatan yang digunakan 

Jumlah Bahan yang digunakan  

Beban kerja atau lainnya 

9. Bagaimana mengidentifikasi output?  

Tolok ukur output menggambarkan jumlah barang atau jasa dan/atau pelayanan yang akan 
disediakan 

10. Bagaimana menentukan target output?  
Dengan menetapkan apa yang akan dihasilkan dari sebuah pelayanan tertentu. 

11. Apa contoh dari output?  
Jumlah pelayanan yang direncanakan: 

• Jumlah orang yang diimunisasi atau divaksinasi  

• Jumlah permohonan yang diproses 

• Jumlah pelatihan/peserta pelatihan 

Jumlah barang yang dibeli/dihasilkan: 

• Jumlah gedung /jembatan yg dibangun 

• Jumlah meter panjang jalan yang dibangun/direhabilitasi 

12. Bagaimana mengidentifikasi outcome?  

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian hasil yang lebih luas dari output. 

Contoh dari outcome indikator termasuk diantaranya pengetahuan baru, peningkatan 
ketrampilan, perubahan sikap atau nilai, modifikasi perilaku, kondisi yang lebih baik, atau 
perubahan status. 
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13. Apa maksud dari pengukuran outcome?  

Indikator outcome dapat digunakan untuk menunjukkan hasil apa yang telah dicapai dalam 
bentuk output sehingga bisa memberikan kegunaan yang lebih besar bagi masyarakat. 

14. Bagaimana mengukur target outcome?  

Indikator outcome diukur dengan melakukan penilaian terhadap outcome/keluaran dari 
indikator output, apakah output tersebut berfungsi atau tidak. 

Outcome memastikan pencapaian suatu sasaran. 

15. Apa contoh dari outcome?  

Jumlah atau persentase (%)  hasil dari kegiatan: 

• Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan 

• Tingkat kepuasan dari konsumen 

• Jumlah kemenangan tim dlm setiap putaran pertandingan 

Peningkatan tren untuk hal-hal  yang  positif: 

• Kenaikan nilai para siswa yang lulus 

• Peningkatan daya tahan bangunan 

• Peningkatan daya tampung sekolah dalam menerima siswa 

Penurunan tren untuk hal-hal yang negatif: 

• Penurunan Tingkat Kemacetan 

• Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas 

16. Bagaimana mengidentifikasi manfaat?  

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. 
Indikator ini seperti hasil/outcome antara yang diharapkan akan mengarah pada akhir yang 
diharapkan namun bukan merupakan akhir dari semuanya (seperti misalnya waktu tanggap 
pelayanan, yang merupakan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan panggilan 
namun tidak menunjukkan secara langsung mengenai tingkat keberhasilan melakukan 
panggilan) 

Manfaat dapat diukur dalam jangka menengah dan panjang. 

17. Bagaimana menentukan indikator manfaat?  
Dengan melihat tujuan akhir yang ingin dicapai . 

18. Apa saja contoh manfaat?  
Peningkatan hal yang positif dalam jangka menengah dan panjang panjang 

• % Kenaikan Lapangan kerja 

• Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat 

Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang 

• Penurunan Tingkat Penyakit TBC 

• Penurunan Tingkat Kriminalitas 

• Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas 

19. Bagaimana mengidentifikasi dampak?  

Hasil akhir yang dicari (seperti misalnya masyarakat mempunyai jalan yang bersih atau 
penurunan angka kebakaran) 
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20. Apa manfaat dari indikator dampak? 

Indikator dampak menngungkapkan dasar pemikiran dibalik kenapa kegiatan tertentu 
dilaksanakan, dan menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan di tingkat sektoral, 
regional dan nasional. 

21. Bagaimana mengukur dampak?  

Indikator dampak biasanya berupa aspek kesehatan, keamanan, pendidikan, tenaga kerja, dan 
pendapatan, atau tinggal di rumah yang layak seperti misalnya: 

• Menurunkan angka penyakit tertentu  

• Meningkatkan angka hasil ujian murid 

• Tingkat kejahatan yang lebih rendah 

• Menurunkan jumlah keluarga yang tinggal di rumah dibawah standard.  

• Meningkatkan pendapatan riil keluarga. 

22. Apa contoh dari dampak?  
Peningkatan tren yang bersifat positif dalam jangka panjang: 

• Persentase kenaikan pendapatan perkapita 

• Peningkatan cadangan pangan 

• Peningkatan PDRB sektor tertentu 

Penurunan dalam tren negatif dalam jangka panjang: 

• Penurunan tingkat kemiskinan 

• Penurunan tingkat kematian 

 

Penggunaan tolok ukur kinerja  

 

23. Kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memutuskan darimana pertama kali 
mulai penyusunan tolok ukur?  

• Program dan kegiatan yang mudah diukur 

• Data pengukuran saat ini sudah terkumpul dan terdapat pengalaman organisasi dalam 
menggunakan pendekatan terukur. 

• Sasaran tertulis telah disiapkan 

• Program tersebut padat karya dan secara nyata melibatkan sumber daya dan 
berdampak pada masyarakat 

24. Memutuskan tolok ukur kinerja yang akan digunakan  
Ajukan pertanyaan berikut: 

• Apa pengaruh langsung dari setiap sasaran pada ”konsumen” dinas? 

• Informasi apa yang dibutuhkan manajemen untuk menelusuri pencapaian ke arah 
tujuan dan misi utama? 

• Tolok ukur kinerja apa yang paling baik mampu mencerminkan belanja anggaran 
dinas? 

• Apakah tolok ukur kinerja tersebut secara jelas berkaitan dengan misi, tujuan, sasaran, 
dan program-program dinas? 
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25. Bagaimana merupiahkan target kinerja?  

Target kinerja tidak secara langsung mengukur jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

Penggunaan rasio untuk mengukur efisiensi satu merupakan cara untuk mengetahui apakah 
rupiah yang digunakan efisien atau tidak, tetapi kita harus punya pembanding, misalnya 
dengan kinerja tahun sebelumnya atau pembanding dengan daerah lain, sehingga dapat kita 
ketahui apakah biaya yang dikeluarkan tahun ini lebih efisien (murah) dibandingkan tahun 
lalu atau dibandingkan dengan daerah lain untuk kegiatan yang sama. 

26. Bagaimana menghubungkan indikator kinerja dengan elemen-elemen Anggaran 
Kinerja?  

Elemen anggaran kinerja meliputi Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam suatu 
unit kerja. Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka kita harus 
dapat menterjemahkan: 

• Tujuan ke dalam sasaran yang lebih terukur. 

• Sasaran ke dalam program 

• Program ke dalam kegiatan dengan output yang terukur 

• Definisi indikator kinerja yang benar-benar dapat mengukur sukses/ keberhasilan 
suatu kegiatan atau, program 

• Indikator kinerja input, output dan outcome dikaitkan dengan pengukuran terhadap 
kegiatan, program, dan sasaran. 

• Indikator kinerja manfaat dan dampak dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan misi 
masing-masing unit kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh–contoh Indikator Kinerja untuk SKPD 

 

 

12 

PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DENGAN 
INDIKATOR NEGARA INDIA DAN AMERIKA  

BERDASARKAN URUSAN 

 

URUSAN WAJIB 
 

1. Pendidikan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
• Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 
• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 
• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 
• Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 
• Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 
• Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 
• Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 
• Angka Kelulusan (AL) SD/MI 
• Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 
• Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 
• Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 
• Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 
• Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 
 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
• Akses (tidak termasuk transport) – belanja per siswa 
• % tahunan sekolah-sekolah negri yang terlalu padat  
• rata-rata nilai hasil tes nasional dari siswa di sekolah yang dikelola pemda setelah 

menyelesaikan sekolah di tahun ke 11 
• Administrasi pusat – belanja per siswa 
• Standar Analisa Belanja Pendidikan yang diajukan ke anggaran Sekolah Lokal 
• Belanja per kepala untuk pendidikan usia dewasa 
• Anggaran sekolan individu asebagai % dari anggaran sekolah loka 
• Belanja bersih per siswa: siswa taman bermain dibawah usia 5 tahun 
• Belanja bersih per siswa: siswa SD usia 5 tahun & lebih 
• Belanja bersih per siswa: Siswa SMP usia 16 tahun & lebih 
• Belanja bersih per siswa: Siswa SMP di bawah usia 16 tahun 
• Belanja bersih pelayanan pemuda per kepala penduduk dalam kisaran usia target 

Pelayanan Pemuda 
• # kursus yang ditawarkan 
• # pendaftaran pada seluruh kursus pendidikan dewasa yang disediakan dan dijamin oleh 

pemerintah daerah per 1000 penduduk dewasa 
• # selebaran yang didistribusikan 
• # presentasi yang dilakukan 
• # siaran pers yang dikeluarkan  
• % pengurangan siswa setiap tahun 
• % kenaikan dalam pendanaan yang didelegasikan per siswa 
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• % SD yang akan dialokasikan sampai dengan 19 Mei 
• % SMP yang akan dialokasikan sampai dengan 28 Februari 
• Proporsi siswa sekolah yang mendapat nilai G atau sederajat 
• Proporsi siswa sekolah yang mendapat nilai A – C atau sederajat 
• Proporsi siswa sekolah yang mencapai tingkat 4 atau lebih dalam pelajaran matematika 
• Proporsi siswa sekolah dalam musim panas lalu yang mencapai tingkat 4 atau lebih dalam 

pelajaran Bahasa Inggris 
• Peningkatan sekolah – belanja per siswa 
• Penyediaan pendidikan khusus – belanja per siswa 
• Total pendaftaran di sekolah umum/negri 

• % SMP dengan 10% atau lebih kelebihan bangku 
• % SMP dengan 25% atau lebih kelebihan bangku 
• % kelebihan bangku di SMP 
• Tingkat kelulusan SMU 
• Kebalikan dari tingkat DO di SMU 
• # siswa yang dikeluarkan dari sekolah pada tahun bersangkutan per 1000 siswa: SMP 
• # sekolah per siswa 
• # bangku yang kosong di semua SMP dengan kelebihan kapasitas sebesar a% dari total 

kapasitas SMP 
• % siswa yang menguasai multi bahasa 
• % tahunan angka DO untuk SMU negri 
• % siswa usia 15 di sekolah yang dikelola pemda yang memperoleh nilai G atau sederajat 
• % ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SMP  
• % kehilangan setengah hari sekolah yang disebabkan oleh ketidakhadiran tanpa 

pemberitahuan di SMP 
• % sesi siswa yang terbuang terhadap seluruh ketidakhadiran di SMP 
• % kelebihan kapasitas siswa di SMP 
• % SMP dengan 25% atau lebih (setidaknya 30) bangku kosong  
• Proporsi siswa di sekolah yang mencapai Tingkat 4 atau lebih dalam tes matematika 
• Proporsi siswa di sekolah yang mencapai Tingkat 4 atau lebih dalam tes Bahasa Inggris 
• Rasio tingkat kelulusan di Kota/Kabupaten terhadap tingkat kelulusan Propinsi 
• Total # sekolah dengan kurikulum Kesenian sebagai Dasar [atau program khusus lain]   
• Total # siswa yang mendaftar pada kurikulum Kesenian sebagai Dasar [atau program 

khusus lain] 
• Total # pemuda yang berpartisipasi dalam pentas Seni Jalanan [atau program khusus lain] 
• % SD dengan 10% atau lebih kelebihan bangku 
• % SD dengan 25% atau lebih kelebihan bangku 
• % kelebihan bangku di tingkat SD 
• Anak balita di sekolah yang dikelola pemda sebesar a% dari seluruh anank usia 3 dan 4 

tahun  
• # siswa yang dikeluarkan dari sekolah selama tahun berjalan per 1000 siswa: SD 
• # bangku yang tak terisi pada semua SD dengan kelebihan kapasitas sebesar a% dari total 

kapasitas SD 
• % anak usia 3 tahun yang mempunyai akses ke pendidikan dini berkualitas baik yang 

diadakan secara sukarela. Oleh swasta ataupun dikelola pemda 
• % seluruh anak usia 4 tahun di TK 
• % separuh hari sekolah terbuang akibat ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SD negri 
• % kelas SD dengan 21 sampai 30 siswa 
• % kelas SD dengan kurang dari 21 siswa 
• % kelas SD dengan lebih dari 30 siswa pada kelas satu sampai kelas dua 
• % kelas SD dengan lebih dari 30 siswa di kelas tiga sampai kelas enam 
• % kelas SD dengan 25% atau lebih bangku tersedia tidak terisi 
• % separuh hari sekolah yang terbuang karena ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SD 
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negri 
• % siswa yang dikeluarkan secara permanent yang hanya hadir antara 10 dan 25 jam per 

minggu uang sekolah `alternatif 
• % siswa yang dikeluarkan secara permanent yang hanya hadir kurang dari 10 jam per 

minggu uang sekolah `alternatif 
• 85% penduduk yang melaporkan bahwa mereka punya akses mudah untuk memperoleh 

pendidikan usia dewasa 
• Penduduk yang melaporkan tingkat kepuasannya sebesar 90%  untuk kesempatan belajar 

seumur hidup dalam masyarakat 
• # orang dewsa yang mendaftar dalam kursus pendidikan dewasa 
• % jam pendidikan dewasa yang dihadiri siswa 
• # pendaftaran pada seluruh kursus pendidikan dewasa yang disediakan dan dijamin oleh 

Pemda per 1000 

 

2. Kesehatan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 
• Cakupan pertolongan persali- nan oleh tenaga kesehatan  yang memiliki kompetensi 

kebidanan 
• Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 
• Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 
• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 
• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 
• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 
• Cakupan kunjungan bayi 

 

INDIA 

 

 
• Tingkat kematian bayi 
• Tingkat kematian ibu 
• Jumlah kasus Gastro Enteritis yang dilaporkan  per 10000 penduduk 
• Jumlah kasus Kolera yang dilaporkan per 10000 penduduk 
• Jumlah kasus Typhus yang dilaporkan per 10000 penduduk 
• Jumlah kasus Hepatitis yang mudah berjangkit per 10000 penduduk 
• Jumlah kasus Malaria cases yang dilaporkan per 10000 penduduk 
• Persentase perlindungan penuh dengan imunisasi 

 
 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
 
Administrasi kesehatan 

• # seksi dari Dinas Kesehatan yang tata tertibnya di tinjau setiap tahunnya 
• Biaya per bidang pelayanan yang dikelola 
• # dokter umum yang mempunyai akses ke internet 
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• # sasaran bidang pelayanan kesehatan yang dicapai dalam satu tahun 
• # bidang pelayanan yang dikelola 
• % sasaran bidang pelayanan kesehatan yang dicapai 
• % staf yang memperoleh program pelatihan awal yang disyaratkan kota/kab. 
• % pegawai yang mempunyai akses ke komputer, e-mail dan internet 
• % kelas keselamatan dan kelas pelatihan lain yang diwajibkan yang diselesaikan 
• % sasaran yang dicapai 
• % proyek yang diselesaikan 
• % batas waktu pelaporan yang dipenuhi 
• % kelas pelatihan yang difailitasi atau diselesaikan 
• Varian dari belanja tahun berjalan dengan belanja aktual 
 

Inspeksi Kesehatan 

• Biaya rata-rata per inspeksi kematangan buah jeruk 
• Biaya per wilayah pelayanan yang di awasi 
• Tingkat kecelakaan penyakit akibat makanan per 100,000 
• Memantau dan memproses semua dokumen secara tepat waktu 
• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan dan perlindungan 

konsumen 
• # inspeksi pelayanan makanan 
• # sertifikat pengiriman buah, sayuran, dan kacang yang dikeluarkan 
• # tumpukan buah jeruk yang diuji standar kualitasnya 
• # permintaan media yang ditanggapi 
• # hubungan media 
• # sasaran yang dicapai 
• # pon buah, sayuran, dan kacang-kacangan yang diinspeksi 
• # proyek yang diselesaikan 
• # program/acara kesehatan masyarakat/umum 
• # batas waktu pelaporan yang dipenuhi 
• # wilayah pelayanan yang dikelola 
• # kelas pelatihan yang difasilitasi atau diselesaikan 
• Psrtisipasi dalam program-program pendidikan 
• % inspeksi telur sesuai dengan standar lengkap yang dipersyaratkan  
• % inspeksi lengkap dan meyeluruh bulir padi  
• % panggilan/permintaan media yang tanggapi dalam waktu 15 menit 
• % panggilan/permintaan media yang direspon  
• % pegawai yang mempunyai akses ke komputer, e-mail dan internet 
• % inspeksi  tempat pengolahan makanan yang harus diterapkan dan diterapkan bagi 

tempat pengolahan makanan dengan resiko tinggi 
• % inspeksi tempat pengolahan makanan yang harus diterapkan dan diterapkan bagi 

tempat pengolahan tertentu lain 
• % inspeksi pelayanan makanan 
• Menurunkan # kasus keracunan makanan di restoran di kota/kab. 
• Menurunkan # restoran yang melakukan pelanggaran besar 
 

Obat-obatan Kesehatan 

• Menentukan tingkat obat-obatan anti bakteri 
• Menentukan tingkat obat-obatan generic 
• Menentukan tingkat obat-obatan penyembuh luka 
• Rasio dari tolok ukur indikator kualitas farmasi/apotik yang dicapai 
 

Kesehatan Pencegahan dan Pemberatansan Penyakit 
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• # setiap tahun pendaftaran ke UGD untuk pasien dengan kondisi kronis seperti asma 
dan diabetes 

• Penutupan 100% daerah pembudidayaan kerang dalam waktu dua jam setelah 
diterimanya hasil tes dengan kandungan racun yang tinggi 

• Tingkat kecelakaan penyakit yang disebabkan oleh makanan per 100.000 
• Meningkatkan % penduduk yang merasa terlindungi dari ancaman penyakit 
• Meningkatkan menjadi 2.224.160 # dosis vaksinasi yang didistribusikan kepada badan 

kesehatan daerah untuk imunisasi anak usia 0-18 
• Meningkatkan menjadi 5 # hasil laboratorium yang dibuat dalam bentuk laporan 

elektronik untuk hasil penyakit infeksi di badan kesehatan daerah dan nasional. 
• Meningkatkan menjadi 83% tingkat imunisasi anak usia 2 tahun 
• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan & perlindungan 

konsumen 
• # anak yang mendapat imunisasi MMR dan DPT 
• # orang yang mendapat vaksinasi flu 
• Angka penderita AIDS per 100.000 penduduk 
• Angka penderita HIV per 100.000 penduduk 
• Angka penderita Chamydia, Gonorrhea, dan Sipilis yang baru dilaporkan pada komunitas 

yang dilayani per 100.000 penduduk 
• Angka penderita TBC yang baru dilaporkan per 100.000 penduduk 
 

Pengembangan Program Kesehatan 

• Meningkatkan menjadi 20 # tim peningkatan proses dari Dinas kesehatan 
• Meningkatkan sebesar 10% setiap tahun # penyelidikan dari masyarakat umum untuk 

memeriksa standar, kelengkapan ijin, dan/atau status penyedia, fasilitas dan pelayanan 
pemeliharaan kesehatan 

• # dokter umum yang memiliki akses ke internet 
• # program/acara kesehatan masyarakat 
• Kenaikan % anak yang tetap berada di kursi mobil ketika mengalami kecelakaan mobil 
• Partisipasi dalam program pendidikan 
 
Pelayanan Kesehatan 

• # setiap tahun pendaftaran ke UGD untuk pasien dengan kondisi kronis seperti asma 
dan diabetes 

• Waktu rata-rata untuk memproses panggilan (dari waktu yang tertera di kartu panggilan 
sampai waktu yang tertera di kartu berangkatnya ambulans) 

• Biaya per klien dewasa dan manula/klien lama 
• Konsumen memberikan penilaian memuaskan setidaknya 90% 
• Meningkatkan # keluarga yang punya hubungan dengan penyedia pemeliharaan 

kesehatan 
• Meningkatkan % bayi yang lahir dengan berat badan normal 
• Meningkatkan menjadi 61% proporsi wanita yang berpartisipasi dalam program WIC 

yang menyusui bayinya paling sedikit 5 minggu 
• Meningkatkan menjadi 65% proporsi inspeksi pelayanan dan fasilitas pemeliharaan 

kesehatan yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan 
• Meningkatkan menjadi 80% proporsi failitas rontgen yang sesuai dengan aturan 

keamanan dan keselamatan 
• Meningkatkan menjadi 90% proporsi keluhan, tuntutan karena membahayakan nyawa 

dan keselamatan pada penyedia fasiltas perawatan kesehatan yang bisa diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditetapkan 

• Meningkatkan menjadi 90% proporsi orang tua dengan batita yang dikirimi materi 
promosi kesehatan Profil ANAK 
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• Tingkat kesehatan seksual seperti diukur oleh # diganosa gonorrhea 
• # klien dewasa dan manula/klien lama yang dilayani 
• # anak yang dimunisasi MMR dan DPT 
• # anak dibawah 2 tahun yang memperoleh pelayanan 
• # perawatan gigi  (dimana pelayanan disediakan) 
• # imunisasi 
• # tes laboratorium 
• # pasien yang menunggu lebih dari 26 minggu untuk perjanjian rawat jalan 
• # pasien yang menunggu lebih dari 6 minggu untuk pasien rawat jalan 
• # pasien yang menunggu lebih dari 18 bulan untuk perawatan rawat inap 
• # pasien yang menunggu lebih dari 2 bulan untuk perawatan rawat inap 
• # orang yang memperoleh vaksinasi anti flu 
• # ibu hamil yang mendaftar ke pelayanan kesehatan dalam tiga bulan kehamilan 
• # manula yang menerima pelayanan 
• # wanita yang menjalani pemeriksaan kanker rahim 
• % kenaikan dalam masalah dan perawatan gigi dan medis setiap tahun  
• % kenaikan dalam perhitungan pasien yang tidak ganda 
• % klien dewasa dan manula/klien lama yang merasa puas dengan pelayanan 
• % klien pemesan makanan diantar ke rumah yang berada pada atau di bawah kategori 

resiko gizinya rata-rata 
• % klien yang tetap menempati rumahnya setelah satu tahun pelayanan 
• % anak dibawah uasi 2 tahun yang menerima pelayanan 
• % masalah gigi yang ditemui (dimana pelayanan disediakan) 
• % imunisasi 
• % tes laboratorium 
• % pasien mampu menemui dokter umum dalam 48 jam 
• % pasien dengan jantung berhenti total akibat alas an medis (tidak termasuk luka berat) 

yang diantar ke rumah sakit dengan nadi yang masih teraba 
• % ibu hamil mendaftar ke pelayanan kesehatan dalam tiga bulan kehamilan 
• % panggilan Prioritas Satu (keadaaan yang membahayakan jiwa) yang direspon dalam 

waktu kurang dari 10 menit 
• % manula yang menerima pelayanan 
• Menurunkan sebesar 3% per tahun angka kehamilan yang tidak diinginkan selama 6 

tahun ke depan 
• Menurunkan # kasus meningitis, pertusis, TBC dan sipilis 
• Menurunkan % anak yang pernah dan sedang mengalami kerusakan gigi 
• Tingkat kehamilan pada remaja (per 1000 wanita usia 13-17) 
• Kehamilan remaja diukur untuk kehamilan dibawah usia 18 
• Waktu tunggu (dalam hari) bagi pelayanan kesehatan untuk wanita hamil dan anak 
 

Penularan Penyakit Seksual dan Penyakit Menular Lain 

• % pertanyaan mengenai penyakit menular seksual yang terjawab pada panggilan telpon 
atau kunjungan langsung 

• Tingkat kesehatan seksual seperti diukur oleh # diagnosa gonorrhea 
• # kasus penyakit sipilis, dll.  
• Angka kasus penderita baru penyakit TBC yang dilaporkan per 1.000 penduduk 
• Angka penderita baru penyakit Chlamydia, Gonorrhea, dan Sipilis yang dilaporkan dalam 

masyrakat yang dilayani per 100.000 penduduk 
• Angka penderita AIDS per 10000 penduduk 
• Angka penderita HIV 
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3. Lingkungan Hidup 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Penanganan sampah 
• Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 
• Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 
• Penegakan hukum lingkungan 

 

 
INDIA 

 
 

Tingkat Pelayanan & Coverage 

• Persentase pengumpulan sampah 
• Persentase kapasitas kendaraan terhadap sampah yang dihasilkan 
• Rata-rata jarak antara tempat penyimpanan  
• Sampah 
• Kapasitas tempat sampah terhadap banyaknya sampah yang dihasilkan   
• Panjangnya jalan yang disapu oleh penyapu jalan 
 

Biaya dan Efisiensi Pelayanan 

• Biaya per ton sampah yang dikumpulkan 
• Tenaga kerja per ton sampah yang dikumpulkan 
• Persentase biaya pemulihan 

 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
 
• Total ton sampah rumah tangga - % daur ulang 
• Total ton sampah dikumpulkan yang di daur ulang per rumah tangga 
• Total ton sampah rumah tangga - % yang dijadikan kompos 
• Biaya per kilometer pemeliharaan lahan terkait (yang menjadi tanggungjawab pemda) 

bersih dari sampah dan buangan 
• Biaya pengumpulan sampah per rumah tangga 
• % penduduk yang puas dengan standar kebersihan 
• % penduduk yang dilayani oleh  

 

 

4. Pekerjaan Umum 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Panjang jalan kota dalam kondisi baik     
• Rumah Tangga ber-Sanitasi 
• Kawasan Kumuh 
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INDIA 

 

 

Tingkat Pelayanan 

• Persentase jalan yang diratakan 
• Persentase panjangnya jalan yang memiliki saluran air hujan badai 
 

Cakupan Pelayanan 

• Kepadatan jalan 
• Persentase daerah perkotaan yang terjangkau oleh saluran air hujan badai 

 

Biaya dan Efisiensi Pelayanan 

• Biaya per km panjangnya jalan 
• Staff per 10 Km panjangnya jalan 

 
 
Tingkat Pelayanan & Coverage 

• Jumlah lampu jalan per Km panjangnya jalan 

 

Biaya dan Efisiensi Pelayanan 

• Biaya per lampu jalan 
• Staff per 10000 lampu jalan 

 
 

Sanitasi 

• Persentase cakupan penduduk terhadap drainase bawah tanah dan septik tank pribadi 
• Persentase sambungan sistem pembuangan kotoran terhadap jumlah rumah tangga 

 

 

AMERIKA SERIKAT 

 

 

Kebersihan jalan 

• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kebersihan jalan 
 

Penerangan jalan 

• Biaya rata-rata lampu jalan yang berfungsi 
• % lapu jalan tidak berfungsi seperti yang direncanakan 
• Biaya rata-rata pemeliharaan lampu jalan 
 

Jalan raya 

• Waktu tanggap surat pembrritahuan (dalam hari kalender). Target waktu tanggap: 3 hari 
untuk telpon, 6 hari untuk e-mail dan surat. 

• Kepuasan konsumen – diukur melalui survey masyarakat 
• # keluhan per kilometer jalan 
• % penduduk yang menilai pemeliharaan jalan raya baik/baik sekali  
• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer pelapisan aspal 
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• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer retakan yang ditambal 
• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer jalan yang dikikis 
• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer selokan yang dibersikan 
• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer tambalan yang dilapisi 
• Pelayanan pengguna jalan dengan memberikan saran dan bantuan 
 

Pengendalian lalulintas jalan 

• # hari pengendalian lalulintas sementara pada jalan-jalan dengan lalulintas yang sensitive 

 
Pemeliharaan Jalan 

• % peningkatan jalan yang diselesaikan dalam waktu dan anggaran yang sesuai 
• % jalan-jalan utama yang diinspeksi setiap minggu untuk mendeteksi kerusakan 
• Peringkat kondisi lubang/retakan yang diperbaiki 12 bulan setelah perbaikan dilakukan. 
• % mil jalan yang memiliki peringkat Index Kondisi Kemulusan Jalan dapat diterima  
• Biaya total per kolimeter jalan kegiatan pemeliharaan permukaan jalan 
• Biaya total per meter aspal untuk penambalan  
• Biaya total per kilogram bahan untuk penambalan retakan 
• Biaya total per meter persegi bahan untuk melapisi tambalan 
• % jalan raya dengan standar kebersihan yang tinggi 
• % jalan raya dengan standar kebersihan yang memadai 
• % total kilometer jalan yang dilapisi kembali atau diperhalus 
• Total ton aspal yang digunakan 
• % pelapisan jalan yang diselesaikan yang memenuhi syarat ketebalan tertentu 
• % pelapisan jalan yang diselesaikan yang memenuhi syarat kepadatan teknis tertentu 
• Biaya pemeliharaan jalan raya per 100 kilometer jalan yang dilalui oleh kendaraan di jalan 

–jalan utama 

• % kerusakan jalan yang diperbaiki atau ditandai agar tidak membahayakan 

 

5. Tata Ruang 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 

 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
 

Tata Ruang 

• Pengajuan rencana pemecahan sertifikat setelah menerima salinan yang telah diperbaiki 
(# hari) 

• Surat verifikasi/pengujian tata ruang (# hari) 
• % penurunan dari # kasus yang tidak aktif atau ditangguhkan 
• # hari sebelum laporan akhir rapat Komisi Perencanaan & Tata Ruang diselesaikan 
• Persediaan peta digital terkini bagi dinas-dinas dan publik (contoh: semi-tahunan) 
• Menyediakan agenda tata ruang terkini dan hasilnya pada situs web (%) 
• % review rencana tata ruang yang diselesaikan dalam 15 hari 
• Belanja bersih perencanaan per kepala penduduk  
• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana tata 

ruang yang telah disetujui DPRD sebagai % dari total ijin yang diberikan 
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• % rumah baru yang dibangun pada lahan yang sudah pernah dibangun  
• % aplikasi perencanaan yang ditetapkan dalam 8 minggu 
• Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menetapkan semua aplikasi perencanaan 
• % pemohon yang puas dengan pelayanan yang diterima 
• % yang dikeluarkan dalam 2 hari kerja setelah diputuskan 
 

Perencanaan 

• % Komisi Perencanaan/DPRD memberi nilai sangat baik/di atas rata-rata pada review 
rencana  

• % Komisi Perencanaan/DPRD memberi nilai sangat baik/di atas rata-rata pada pada 
studi khusus 

• Biaya akhir rata-rata sebagai suatu % dari biaya perkiraan awal 
• % keluhan yang dijawab dalam lima hari kerja 
• Membalas surat keluhan dalam 15 hari kerja yang menyatakan tindakan apa yang akan 

dilakukan 
• Menjawab semua permintaan tertulis untuk informasi dalam 10 hari kerja 
 

Perencanaan – tata ruang 

• % rencana yang diproses dalam 60 hari 
• % rencana yang diproses dalam 120 hari 
• % studi yang diselesaikan tepat waktu 
• # rencana tahunan wilayah yang direview setiap tahun 
• % rencana wilayah berisikan kebijakan pembangunan utama yang diterapkan dalam 

penggunaan lahan 
• Merespon 100% konsultasi mengenai aplikasi perencanaan dalam 10 hari kerja 
• Nilai terhadap daftar periksa (ceklist) praktek inovatif perencanaan 
• Biaya perencanaan per kep 

 

 

6. Perencanaan Pembangunan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 
• Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn 

PERDA/PERKADA 
• Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 
• Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 

 

 

7. Perumahan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Rumah tangga pengguna air bersih 
• Lingkungan pemukiman kumuh 
• Rumah layak huni 
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AMERIKA SERIKAT 
 
 

Administrasi Perumahan 

• Mencapai belanja maksimum terhadap anggaran modal 
• # permintaan informasi dan bantuan 
• Biaya per proyek 
• Biaya per proyek/kemitraan 
• # proyek/kemitraan 
• # total orang yang dibantu melalui program Rehabilitasi Keluarga Single dan Program 

Perbaikan Rumah Darurat [atau program khusuh lain] 
 

Perumahan dan pertanahan 

• # permintaan informasi dan bantuan bagi Kerukunan Bertetangga [atau program khusus 
lain] 

• # rumah tangga yang telah diantisipasi yang dilayani 
• Survey kepuasan konsumen yang mencakup isu aksesibiltas, isu kepegawaian (sangat 

membantu, dll) dan komunikasi/informasi (pemahaman, dll.) 
 
 
• # total individu yang menerima pinjaman melalui Program Obligasi Hipotek Rumah 

Keluarga Tunggal untuk perumahan [atau program khusus lain]  
• % perumahan yang dihuni pemilik 
 

Strategi perumahan 

• Penurunan dari emisi CO2 (dalam ton) yang dicapai melalui inisiatif efisiensi energi 
• Mencapai belanja maksimum terhadap anggaran modal 
• Mendanai 120 rumah berharga terjangkau per tahun 
 

Saran Perumahan 

• Pemohon dalam daftar perumahan 
• Pemohon yang berhasil mendapat rumah 
• Keluhan beralasan mengenai pelayanan 
 

Peningkatan Hibah/Bantuan 

• Kepuasan konsumen dengan dana bantuan yang disediakan (# keluhan yang beralasan) 
• Proporsi dari anggaran yang dibelanjakan  
• Dana Bantuan Perbaikan Rumah yang diselesaikan (atau program khusus lain) 
• Dana Bantuan Rumah untuk Berbagai Fungsi yang diselesaikan [atau program khusus 

lain] 
• Dana bantuan untuk fasilitas orang cacat yang diselesaikan [atau program khusus lain] 
• Dana bantuan renovasi yang diselesaikan [atau program khusus lain] 
 

Gedung Yang Dihuni Beberapa Penyewa 

• Rumah dalam properti hunian bagi beberapa penyewa yang distandardisasi (kumulatif) 
• Tindakan penerapan peraturan yang dimulai 
• Properti terdaftar atas skema perijinan rumah dengan multiple penyewa (kumulatif)   
 

Peruntukan Perumahan/Pencemaran Air 

• Penurunan emisi CO2 (dalam ton) yang dicapai melalui inisiatif efisiensi energi 
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• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan & perlindungan 
konsumen 

• % dari pemantauan acara/kegiatan yang memenuhi syarat 
• # permintaan inofrmasi dan bantuan bagi Kualitas Lingkungan  
• % inspeksi/pangambilan contoh dalam pengolahan awal, air buangan & limbah, dan 

lainnya 
• Nilai terhadap daftar periksa (ceklist) penerapan praktek inovatif bagi standar kesehatan 

lingkungan  
• Zat kimia yang dilepaskan ke udara oleh perusahaan manufaktur dalam pon per tahunnya 
• # hari dengan kualitas udara “bagus” nya dibawah standar kualitas udara 
 

Supervisi dan Penyelesaian Perselisihan Perijinan Perumahan 

• # keluhan beralasan mengenai pelayanan 
• Apakah pemerintah mempunyai strategi tertulis dan pro-aktif untuk memerangi 

kecurangan dan kesalahan? (ya/tidak) 
• Proporsi bangunan sector swasta tidak sesuai yang disesuaikan atau dirobohkan sebagai 

hasil langsung dari tindakan pemerintah daerah 
• Proporsi bangunan sector swasta yang telah kosong lebih dari 6 bulan dan kemudian 

digunakan kembali sebagai hasil langsung dari tindakan pemerintah daerah  
• % keluhan dari hasil investihasi staf kurang dari 48 jam 
• % kasus atas inisiatif staf vs keluhan penduduk 
• # ijin yang dikeluarkan  
• # inspeksi ketaatan terhadap ketentuan 
• # keluhan tata ruang yang diinvestigasi 
• # keluhan tata ruang yang diinvestigasi  
• Kepuasan para penyewa perumahan milik pemda dengan pelayanan keseluruhan 

disediakan oleh pengelola perumahan 
• Rasio kasus mediasi penggunaan tanah terhadap penataan ruang ulang dan variannya 

 
Perencanaan Perumahan 

• Mendanai 120 rumah berharga terjangkau setiap tahun 
• # rencana bangunan yang direview 
• % rumah baru yang dibangun di atas tanah yang pernah dibangun  
• Biaya perencanaan per kepala penduduk 
• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana awal 

bangunan yang telah disetujui sebagai % dari total ijin yang diberikan. 
• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana awal 

bangunan yang telah disetujui 
• % aplikasi yang ditetapkan dalam waktu 8 minggu 
• % aplikasi/permohonan penghuni rumah yang ditetapkan dalam waktu 8 minggu 
• % aplikasi/permohonan non-penghuni rumah yang ditetapkan dalam 8 minggu 
• Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menetapkan semua aplikasi/permohonan 
• # unit rumah yang terjangkau bagi keluarga dan individu 
• Bantuan sewa yang disediakan bagi penduduk berpenghasilan rendah di pasar perumahan 

swasta (#) 
• # unit perumahan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemda bagi kerluarga dan 

manula 
• Tingkat hunian unit perumahan umum 
• Kenaikan # keluarga dengan penghasilan rendah/sedang yang dibantu 
• # pembeli rumah yang dibantu 
• # unit rumah SMART [atau program khusus lain] yang disertifikasi 
• # unit rumah SMART [atau program khusus lain] yang diselesaikan 
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• # unit rumah yang dibangun 
• # unit rumah yang dibangun/dikuasai 
• # unit rumah yang dikuasai 
• Rata-rata penghasilan keluarga sebagai suatau % dari nilai rata-rata harga jual rumah 

untuk keluarga tunggal 
• Rata-rata penghasilan keluarga sebagai suatau % dari rata-rata tahunan pembayaran 

hipotek rumah untuk keluarga tunggal 
• % rumah tangga yang mampu membeli seharga nilai tengah rumah untuk keluarga 

tunggal 
• Kebalikan dari lapangan kerja terhadap keseimbangan perumahan 
• Tingkat rata-rata sewa apartemen di kota/kab 
• # unit perumahan yang disubsidi per orang 
• Tingkat kekosongan rata-rata perumahan multi kerluarga setiap tahun  
• Unit perumahan baru relatif terhadap rumah tangga baru 
• Unit multi keluarga baru sebagai suatu % dari total unit hunian baru yang diijinkan 
• Unit keluarga tunggal sebagai suatu % dari total perumahan 
• Unit multi keluarga sebagai suatu % dari total perumahan 
• Tingkat kekosongan 

 

 

8. Kepemudaan dan Olah raga 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 
• Lapangan olahraga 

 

 

9. Penanaman Modal 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
 
• # program bantuan 
• # relokasi/perluasan usaha 
• # perusahaan yang berpartisipasi di kantor perwakilan Taiwan [contoh kantor di luar 

daerah untuk membawa industri atau turis ke kota/kabupaten] dan acara promosi produk 
lainnya 

• # perjalanan pemasaran internasional 
• # investasi yang didapat 
• # acara pencarian mitra 
• # pertanyaan/pencarian keterangan dari calon investor 
• # perjalanan mencari calon investor 
• # calon investor yang dihubungi 
• # meter persegi investasi baru (dalam juta) 
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• Menambah 5000 lapangan kerja baru hasil dari menarik perusahaan baru dan perluasan 
usaha yang sudah ada (non-pengecer) 

• Menambah atau memperluas 75 perusahaan/usaha yang ditargetkan 
• Menambah atau memperluas 75 perusahaan yang ditargetkan bagi Kota/Kab. 
• Jumlah investasi modal yang dibuat oleh perusahaan yang menerima insentif 
• Mengundang atau memperluas 12 perusahaan dan menghasilkan 1200 lapangan kerja 

baru melalui program pemberian insentif usaha 
• Biaya per Rp 10.000.000 dasar pajak penambahan  
• Biaya per lapanngan kerja yang dihasilkan 
• Kesepakatan/perjanjian pembangunan yang dikelola 
• Rupiah yang dihasilkan oleh sumber pendapatan baru atau yang sudah ada 

(Kumulatif/Rp) 
• Rupiah dari dasar pajak yang ditambahkan 
• Hektar properti yang dimiliki pemda untuk disewakan atau dijual 
• Meningkatkan investasi modal pembangunan ekonomi sebesar 40 triliun rupiah hasil dari 

perluasan usaha yang sudah ada (non-pengecer) 
• Meningkatkan investasi modal pembangunan ekonomi sebesar 400 triliun rupiah hasil 

dari membawa bisnis/usaha baru (non-pengecer) 
• Meningkatkan dasar pajak non-penduduk sebesar 30 triliun rupiah setiap tahun 
• Meningkatkan upah rata-rata per pekerja sebesar 12% pada akhir tahun ke 4 seperti 

diukur dalam nilai rupiah konstan. 
• Permohonan/aplikasi pinjaman yang disetujui untuk Program Perluasan Bantuan 

Jaminan Pinjaman  
• Memelihara dan/atau meningkatkan tingkat pinjaman/obligasi Pemda 
• Memelihara tingkat pengembalian bagi Pemda dalam insentif pembangunan ekonomi 

pada Rp 50,000 
• # perusahaan yang menerima insentif 
• # perusahaan asing yang beroperasi di wilayah pemda 
• # lapangan pekerjaan yang disediakan 
• # lapangan pekerjaan yang diciptakan atau dipertahankan oleh perusahaan penerima 

insentif 
• # lapangan pekerjaan yang diciptakan/dipertahankan dengan bantuan dinas di wilayah 

Kota/Kabupaten  
• % kontrak yang diperbaharui sebelum kontrak berakhir 
• % responden survey usaha/bisnis yang memberi nilai baik sekali/di atas rata-rata kepada 

Kota/kabupaten sebagai lokasi untuk usaha mereka 

• % usaha yang menerima proposal yang berlokasi di Kota/kabupaten 
• Dana swasta melalui kemitraan 
• Tingkat pengembalian dalan insentif pembangunan ekonomi (tahunan/Rp) 
• Tingkat penilaian penduduk (tahunan/%) 
• % usaha baru yang bertahan setelah dua tahun memulai usaha 
• Total # pemilik usaha yang menerima pinjaman Revitalisasi Usaha Lingkungan 
• Total ruang kantor/ritel/industri yang tersedia dalan wilayah pembangunan target 
• Nilai barang yang terjual 

 

 

10. Koperasi dan UKM 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Koperasi aktif   
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• Usaha Mikro dan Kecil 

 

 

 

 

 

 

11. Kependudukan dan Catatan Sipil 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kepemilikan KTP 
• Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 
• Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 

 

  

12. Ketenagakerjaan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Tingkat partisipasi angkatan kerja  
• Pencari kerja yang ditempatkan 

 

 

13. Ketahanan Pangan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Regulasi ketahanan pangan 
• Ketersediaan pangan utama 

 

 

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  
• Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas 
• Partisipasi angkatan kerja perempuan 

 

 
AMERIKA SERIKAT 

 
 
• Total nilai rupiah penghargaan Kota/kabupaten kepada Badan Usaha Minoritas/Badan 

Usaha Wanita 
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• % penghargaan Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita Kota/Kabupaten 
dibandingkan dengan tujuan tahunan 

• # usaha Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita yang disertifikasi Kota/Kabuapten 
yang mendaftar 

• # perusahaan yang mengikuti pelatihan Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita 
• % kenaikan dalam Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita yang bersertifikat 
• Pemanfaatan aktual dari total rupiah yang dibelanjakan oleh Kota/Kabupaten dengan 

seluruh Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita 
• Kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja 
• % penghargaan kompetisi pengadaan dibawah $5.000 untuk sertifikasi rekanan Badan 

Usaha Minoritas/Badan Usaha 

 

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Prevalensi peserta KB aktif 
• Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

 

 

16. Perhubungan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Angkutan darat 

 

 

17. Komunikasi dan Informatika 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Web site milik pemerintah daerah 
• Pameran/expo 

 

 

18. Pertanahan  

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Luas lahan bersertifikat 
• Penyelesaian kasus kanah negara 
• Penyelesaian Ijin Lokasi 

 

 

19. Kesbang dan Politik 
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IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kegiatan pembinaan politik daerah 
• Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 

20. Otonomi Daerah 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Sistim Informasi Manajemen Pemda 
• Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 

 

 

21. Pemberdayaan Masyarakat & Desa 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• PKK aktif 
• Posyandu aktif 

 

 
22. Sosial 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 
• Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
• PMKS yg memperoleh bantuan sosial 

 

 

23. Budaya 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Penyelenggaraan festival seni dan budaya 
• Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 
• Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 

 

 

24. Statistk 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Buku ”kota/Kab. dalam angka” 
• Buku ”PDRB kota/Kab.” 
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25. Kearsipan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Penerapan pengelolaan arsip secara baku 
• Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 

 

 

26. Perpustakaan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  
• Pengunjung Perpustakaan  
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URUSAN PILIHAN 

 

 1. Kelautan dan Perikanan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Produksi perikanan 
• Konsumsi ikan 

 

 

2. Pertanian 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 
• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 

 

 

3. Kehutanan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 
• Kerusakan Kawasan Hutan 

 

 

4. Energi dan SDM 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Pertambangan tanpa ijin 
• Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 

 

 

5. Pariwisata 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kunjungan wisata 
• Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 
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AMERIKA SERIKAT 
 
• # pengunjung pada pusat informasi pariwisata 
• penjualan acara konferensi ($) 
• % rumah tangga dengan pengguna Pusat Informasi Pariwisata 
• Tingkat kesadaran penduduk atas Pusat Informasi Pariwisata 
• Tingkat kesadaran kaum muda atas Pusat Informasi Pariwisata  

 
6. Industri 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 
• Pertumbuhan Industri 

 

 

7. Perdagangan 

IKK 
(EPPD – PP 6, 2008) 

 
• Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 
• Ekspor Bersih Perdagangan 

 

 

8. Transmigrasi 

IKK 

(EPPD – PP 6, 2008) 

• Transmigran swakarsa 
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LAMPIRAN 

 

 

CONTOH - CONTOH  

INDIKATOR KINERJA 
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URUSAN WAJIB UNTUK PEMERINTAH KOTA dan KABUPATEN 
            

 

N
O 

URUSAN NO IKK (EPPD – PP 6, 2008) RUMUS 

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

    Jumlah Siswa pada jenjang 

     TK/RA/Penitipan Anak 

-------------------------------------  x 100 % 

     Jumlah anak usia 4 – 6 tahun 
 

2 
Penduduk yang berusia >15 tahun 

melek huruf (tidak buta aksara) 

    Jumlah Penduduk usia 15   

     thn ke atas dapat baca tulis 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah penduduk usia 15th ke atas 
 

3 
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A 

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang  

SD/MI/Paket A 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 
thn 
 

4 
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang 
SMP/MTs/Paket B 

------------------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 
thn 
 

5 
Angka Partisipasi Murni (APM)) 

SMA/SMK/MA/Paket C 

Jumlah  siswa usia 16-18 thn dijenjang 
SMA/SMK/MA/Paket C 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 
thn 
 

6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 

Jumlah putus sekolah pd tingkat & 
jenjang SD/MI 

-------------------------------------- x 100 % 

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan 
jenjang SD/MI 

pd tahun ajaran sebelumnya 
 

7 
Angka Putus Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

Jumlah putus sekolah pd tingkat & 
jenjang SMP/MTs 

 ------------------------------------- x 100 % 

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan 
jenjang SMP/MTs 

 

 

1 

 

Pendidikan 

8 

Angka Putus Sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA 

Jumlah putus sekolah pada  jenjang 
SMA/SMK/MA 

  ----------------------------------- x   100 % 

Jumlah siswa pada  jenjang 
SMA/SMK/MA  pd tahun ajaran 

sebelumnya 



Contoh–contoh Indikator Kinerja untuk SKPD 

 

 

34 

 

N
O 

URUSAN NO IKK (EPPD – PP 6, 2008) RUMUS 

 
 

9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 

 -----------------------------------  x 100 % 

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  
jenjang SD/MI pada tahun ajaran 

sebelumnya 
 

10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 

 -----------------------------------  x 100 % 

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  
jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran 

sebelumnya 
 

11 Angka Kelulusan (AL) 
SMA/SMK/MA 

Jumlah lulusan pada jenjang 
SMA/SMK/MA 

--------------------------------------  x 100 % 

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 

ajaran sebelumnya 
 

12 
Angka Melanjutkan (AM) dari 
SD/MI ke SMP/MTs 

Jumlah  siswa baru tingkat I pada jenjang 
SMP/MTs 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah  lulusan pd jenjang SD/MI  tahun 
ajaran sebelumnya 

 

 

 

13 

Angka Melanjutkan (AM) dari 
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 

 

 

 

 

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang 

SMA/SMK/MA 

---------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  lulusan pd jenjang SMP/MTs 
 tahun ajaran sebelumnya 

 

  

14 
Guru yang memenuhi kualifikasi 
S1/D-IV  

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-
IV 

-----------------------------------     x 100 % 

Jumlah  Guru SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA 

 

15 
Cakupan komplikasi kebidanan yang 
ditangani 

Jumlah  komplikasi kebidanan yg 
mendapat penanganan difinitif  di satu 
wilayah kerja pd kurun waktu tertetu 

----------------------------------- --    x 100 % 

Jumlah    ibu dgn komplikasi kebidanan 
di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg 

sama 
 

 

2 

 

Kesehatan 

  

  

  

  

  

  

16 Cakupan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan  yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh 
tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd 

kurun waktu tertentu 
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------------------------------------     x 100 % 

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di 
satu wilayah kerja dalam kurn waktu yg 

sama 

17 
Cakupan Desa/kelurahan Universal 
Child Immunization (UCI) 

 

Jumlah Desa / Kelurahan UCI 

--------------------------------------     x 100 % 

Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 

18 Cakupan Balita Gizi Buruk 
mendapat perawatan 

 
Jumlah balita gizi buruk mendapat 

perawatan di sarana Pelayanan Kes. Di sati 
wil. Kerja pd kurun wkt tertentu 

-------------------------------------     x 100 % 

Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk 
yang ditemukan Di satu wilayah kerja 

dalamwaktu yang sama 

19 

 

Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit TBC BTA 

 

Jumlah  penderita baru TBC BTA (+) yang 
ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja  

selama 1 thn 

---------------------------------------     x 100 % 

Jumlah  perkiraan penderita baru TBC 
BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama 

20 
Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD 

 

Jumlah  penderita DBD yang ditangani 
sesuai SOP di satu wil. Kerja  selama 1 thn 

---------------------------------------     x 100 % 

Jumlah penderita DBD  yang ditemukan di 
satu wilayah dalam Kurun waktu yang 

sama 

21 
Cakupan pelayanan kesehatan 
rujukan pasien masyarakat miskin 

Jumlah  kunjungan pasien maskin di sarana 

Kesehatan Strata 1 

-------------------------------------   x    100 % 

Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota 
 

  

22 Cakupan kunjungan bayi  

Jumlah  kunjungan bayi memperoleh 
pelayanan kesehatan sesuai standar di 

satu wilayah kerja pd Kurun waktu 
tertentu 

--------------------------------------- x  100 % 

Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu 
wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama 
 

23 Penanganan sampah 

Volume sampah yang ditangani (m3) 

---------------------------------------- x  100 % 

Volume produksi sampah (m3) 
 

 

3 

 

Lingkungan 
Hidup 

  

  

24 Cakupan pengawasan terhadap 
pelaksanaan amdal. 

Jumlah perush wajib AMDAL yg telah 
diawasi 

---------------------------------------- x  100 % 

Jumlah seluruh perusahaan wajib 
AMDAL 
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25 
Tempat pembuangan sampah (TPS) 
per satuan penduduk 

Jumlah daya tampung TPS (m3) 

---------------------------------------- x  1000 

Jumlah penduduk 

 
 

  

26 Penegakan hukum lingkungan  

Jumlah  kasus lingkungan yang 
diselesaikan Pemda 

--------------------------------------- x  100 % 

Jumlah kasus lingk.yang ada 
 

27 Panjang jalan kota dalam kondisi 
baik     

Panjang jalan kota dalam kondisi baik 

---------------------------------------   x 100% 

Panjang seluruh jalan kota di daerah 
tersebut 

 

28 
Rumah Tangga ber-Sanitasi 

 

Jumlah rumah tangga ber sanitasi 

-------------------------------------- x  100 % 

Jumla total rumah tangga 
 

 

4 

 

Pekerjaan 
Umum 

29 
Kawasan Kumuh 

 

Luas Kawasan Kumuh 

-------------------------------------- x  100 % 

Luas Wilayah 
 

 

5 

 

Tata Ruang 30 
Ruang terbuka hijau per satuan luas 
wilayah ber HPL/HGB 

Luas ruang terbuka hijau 

-------------------------------------- x  100 % 

Luas wilayah ber HPL/HGB 
 

31 
Tersedianya dokumen perencanaan 
RPJPD yg telah ditetapkan dgn 
PERDA 

Ada / tidak 

32 
Tersedianya Dokumen Perencanaan: 
RPJMD yg telah ditetapkan dgn 
PERDA/PERKADA 

Ada / tidak 

33 
Tersedianya Dokumen Perencanaan: 
RKPD yg telah ditetapkan dgn 
PERKADA 

Ada / tidak 

 

6 

 

Perencanaan 
Pembangunan 

34 Penjabaran Program RPJMD 
kedalam RKPD 

 

 

 

Jumlah program RKPD tahun berkenaan 

---------------------------------------- x 100 % 

Jumlah program RPJMD yang harus 
dilaksanakan tahun berkenaan 

 

35 Rumah tangga pengguna air bersih 

Jumlah rumah tangga pengguna air 
bersih 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah seluruh rumah tangga 
 

 

7 

 

Perumahan 

  

36 Lingkungan pemukiman kumuh 

Luas lingkungan permukiman kumuh 

---------------------------------------- x 100 % 

Luas wilayah 
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37 Rumah layak huni 

Jumlah rumah layak huni 

----------------------------------------- x 100% 

Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemda 
ybs. 

 

38 Gelanggang / balai remaja (selain 
milik swasta)  

Jumlah gelanggang/balai remaja di 
kabupaten 

------------------------------------------ x 1000 

Jumlah penduduk 
 

 

8 

 

Kepemudaan 
& Olah raga 

39 Lapangan olahraga  

 Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 

------------------------------------------ x 1000 

Jumlah penduduk 
 

 

9 

 

Penanaman 
Modal 40 Kenaikan / penurunan Nilai 

Realisasi PMDN (milyar rupiah) 

Realisasi PMDN thn 2007 – Realisasi 
PMDN 2006 

---------------------------------------- x 100 % 

Realisasi PMDN 2006 
 

41 Koperasi aktif   

Jumlah Koperasi aktif 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah seluruh koperasi 
 

 

10 

 

Koperasi & 
UKM 

  

42 Usaha Mikro dan Kecil  

Jumlah usaha mikro dan kecil 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah seluruh UKM 
 

43 kepemilikan KTP 

 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 

---------------------------------------  x 100 % 

Jumlah penduduk wajib KTP (>17  
dan atau  Pernah/sudah  menikah) 

 

44 
kepemilikan akta kelahiran per 1000 
penduduk 

Jumlah penduduk memiliki akta 
kelahiran 

------------------------------------       x 1000 

Jumah  penduduk 
 

 

11 

 

Kependuduka
n &  

Catatan Sipil 

  

  

45 penerapan KTP Nasional berbasis 
NIK 

Sudah/belum 

46 Tingkat partisipasi angkatan kerja  

Jumlah  penduduk Angkatan Kerja 

------------------------------------       x 100 % 

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) 
 

 

12 

 

Ketenagakerja
an 

  

47 Pencari kerja yang ditempatkan 

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 

---------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pencari kerja yang mendaftar 
 

  
48 Regulasi ketahanan pangan  Ada/tidak peraturan tentang kebijakan 
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48 Regulasi ketahanan pangan  
ketahanan pangan dalam bentuk 
perda,perkada, dsb. 

13 Ketahanan 
Pangan 

49 Ketersediaan pangan utama 

Rata2 jumlah ketersediaan pangan 
utama  per tahun (kg) 

----------------------------------------- x 1000  

Jumlah penduduk 
 

50 Partisipasi perempuan di lembaga 
pemerintah 

 Pekerja perempuan di lembaga 
pemerintah 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah pekerja perempuan 
 

51 
Angka melek huruf perempuan usia 
15th keatas 

Jumlah  anak perempuan usia > 15 yg 
melek huruf 

---------------------------------------- x 100 % 

Jumlah anak perempuan usia > 15 
tahun 

 

 

14 

 

Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 

  

  

52 Partisipasi angkatan kerja 
perempuan 

Jumlah  partisipasi angkatan kerja 
perempuan 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  angkatan kerja perempuan 
 

53 Prevalensi peserta KB aktif 

Jumlah  peserta program KB aktif 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah   pasangan usia subur 
 

 

15 

 

KB & KS 

  

54 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 
Sejahtera I 

Jumlah  keluarga pra sejahtera dan 
sejahtera I 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  jumlah keluarga 
 

 

16 

 

Perhubungan 55 Angkutan darat  

Jumlah  angkutan darat 

----------------------------------- x 100 % 

Jumlah penumpang angkutan darat 
 

56 Web site milik pemerintah daerah  Ada / tidak 17 Komunikasi & 
Informatika 

  57 Pameran/expo 
Menunjukkan Jumlah pameran/expo 
per tahun 

58 Luas lahan bersertifikat 

Luas lahan  bersertifikat di suatu daerah 

--------------------------------------- x 100 % 

Luas  lahan yang seharusnya 
bersertifikat 

 

59 Penyelesaian kasus kanah negara 

Jumlah kasus yang diselesaikan 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah kasus yang terdaftar 
 

 

18 

 

Pertanahan 

60 Penyelesaian Ijin Lokasi Jumlah Ijin Lokasi 
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  -------------------------------------- x 100 % 

Permohonan Ijin Lokasi 
 

61 Kegiatan pembinaan politik daerah 
Menunjukan  Jumlah Kegiatan 
pembinaan politik daerah 

 

19 

 

Kesbang & 
Politik 

  62 
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 
Ormas dan OKP  

Menunjukkan Jumlah Kegiatan 
pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 
OKP 

63 Sistim Informasi Manajemen Pemda 
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi 
Manajemen Pemda yang telah dibuat 
oleh pemda ybs 

 

20 

 

Otonomi 
Daerah 

  

64 

Indeks Kepuasan Layanan 
Masyarakat 

 

 

 Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda 

65 PKK aktif 

Jumlah PKK aktif 

------------------------------------ x 100 % 

Jumlah PKK 
 

 

21 

 

Pemberdayaan 
Masyarakat & 
Desa 

66 Posyandu aktif 

Jumlah Posyandu Aktif 

------------------------------------ x 100 % 

Total Posyandu 
 

67 Sarana sosial seperti panti asuhan, 
panti jompo dan panti rehabilitasi 

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti 
panti asuhan, panti jompo, panti 
rehabilitasi, rumah singgah dll yang 
terdapat di suatu daerah 

68 
Penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

Jumlah PMKS yg tertangani 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah PMKS yg ada 
 

 

22 

 

Sosial 

  

69 PMKS yg memperoleh bantuan 
sosial 

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima 
bantuan 

 

70 Penyelenggaraan festival seni dan 
budaya 

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan 
budaya 

71 Sarana penyelenggaraan seni dan 
budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 
budaya 

 

23 

 

Budaya 

  

72 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang Dilestarikan 

--------------------------------------- x 100 % 

Total Benda, situs & kawasan yang 
dimiliki daerah 

 
 

24 Statistik 73 Buku ”kota dalam angka”  Ada atau tidak 
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  74 Buku ”PDRB kota” Ada atau tidak 

75 
Penerapan pengelolaan arsip secara 
baku 

Jumlah SKPD yang telah 

menerapkan arsip secara baku 

--------------------------------------- x 100 % 

Jumlah  SKPD 
 

 

25 

 

Kearsipan 

  

76 
Kegiatan peningkatan SDM 
pengelola kearsipan 

Menunjukkan jumlah Kegiatan 
pemningkatan SDM   pengelola 
kearsipan 

77 Koleksi buku yang tersedia di 
perpustakaan daerah 

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di 

perpustakaan daerah 

-------------------------------------------------  

Jumlah  koleksi jumlah buku yg tersedia 

di perpustakaan daerah 
 

 

26 

 

Perpustakaan 

  

78 

 

Pengunjung perpustakaan 

 

 

Jumlah kunjungan ke perpustakaan 
selama 1 tahun 

-------------------------------------------------- 

Jumlah orang dalam populasi yg harus 
dilayani 

 

1 Produksi perikanan 

Jumlah Produksi Ikan (Rp) 

-------------------------------------- x 100% 

Target Daerah (Ton) 
 

 

1 

 

Kelautan dan 
Perikanan 

2 Konsumsi ikan 

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 

------------------------------------ x 100% 

Target Daerah (Kg) 
 

3 
Produktivitas padi atau bahan 
pangan utama lokal lainnya per 
hektar 

Produksi tanaman padi/bahan pangan 
utama lokal lainya (ton) 

-------------------------------------------------  

Luas areal tanaman padi/bahan pangan 

utama lokal lainya (ha) 
 

 

2 

 

Pertanian 

4 Kontribusi sektor pertanian terhadap 
PDRB  

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 
pertanian 

------------------------------------- x 100% 

Jumlah total PDRB 
 

5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 

Luas hutan dan lahan kritis yang 
direhabilitasi 

------------------------------------- x 100% 

Luas total hutan dan lahan kritis 
 

 

3 

 

Kehutanan 

6 Kerusakan Kawasan Hutan 

Luas Kerusakan Kawasan Hutan 

------------------------------------- x 100% 

Luas Kawasan Hutan 
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7 Pertambangan tanpa ijin  

Luas Penambangan Liar yang 
ditertibkan 

------------------------------------- x 100% 

Luas area penambangan yang liar 
 

 

4 

 

Energi dan 
SDM 

  

8 Kontribusi sektor pertambangan 
terhadap PDRB 

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 
pertambangan 

--------------------------------------- x 100% 

Jumlah total PDRB 
 

9 Kunjungan wisata 
Menunjukkan total jumlah wisatawan per 
tahun 

 

5 

 

Pariwisata 

  

10 Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PDRB 

Jumlah Kontribusi PDRB  dari sektor 
pariwisata 

--------------------------------------- x 100% 

Jumlah total PDRB 
 

11 Kontribusi sektor Industri terhadap 
PDRB 

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 
industri 

------------------------------------- x 100% 

Jumlah total PDRB 
 

 

6 

 

Industri 

  

12 Pertumbuhan Industri  

Jumlah Industri tahun 2007- Jumlah 
Industri tahun 2006 

--------------------------------------- x 100% 

Jumlah Industri s/d tahun 2006 
 

13 Kontribusi sektor Perdagangan 
terhadap PDRB 

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 
perdagangan 

--------------------------------------- x 100% 

Jumlah total PDRB 
 

 

7 

 

Perdagangan 

  

14 Ekspor Bersih Perdagangan 
nilai  ekspor bersih  = nilai ekspor – nilai 
impor 

 

8 

 

Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa  

Jumlah  transmigran  swakarsa 

------------------------------------- x 100% 

Jumlah transmigran 
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PRAKTEK-PRAKTEK  

YANG BAIK 
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INDIA 
Indikator Infrastruktur 

Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Penyediaan Air Bersih 

Penyediaan air 
bersih per kapita 
per hari 

Total 
penyediaan air 
bersih ke kota 
per hari/ Total 

jumlah 
penduduk kota 

Ltr. per 
kapita per 

hari 
(lpcd) 

Angka penyediaan 
air bersih per hari  
telah dirata-ratakan 
terhadap bulan 
penyediaan normal. 
Indikator 
menunjukkan 
tersedianya air 
bersih. 

Rata-rata jam 
penyediaan air 
bersih per hari  

Jam penyedian 
pada hari 

penyediaan/ 
jumlah hari 

antara dua hari 
penyediaan  

Jam Indikator 
membantu untuk 
menilai penyediaan 
air bersih yang tepat 
waktunya kepada 
masyarakat. Hal ini 
juga menunjukkan 
perlunya 
penyimpanan di 
tingkat kota 
maupun di tingkat 
rumah tangga.  

Pengantaran 
Pelayanan 

Rata-rata jumlah 
hari dalam 
seminggu atas 
penyediaan air 
bersih.  

 Hari  

Tingkat 
Pelayanan 

Kapasitas 
Tempat 
Pengolahan 
(Treatment 

Plant ) 

Kapasitas Tempat 
Pengolahan 
sebagai persentase 
Penyediaan Air 
Bersih  
Permukaan  

(Kapasitas 
tempat 

pengolahan/ 
air bersih yang 
disediakan dari 

sumber air 
permukaan)*10

0 

% Air bersih 
permukaan 
dialirkan lewat 
tempat pengolahan 
ketika air tanah 
diberi kaporit 
sebelum dialirkan,  
dan oleh karena itu 
penyediaan air 
bersih permukaan 
telah 
dipertimbangkan 
untuk indikator ini. 
It berarti kebutuhan 
saat ini maupun di 
masa mendatang 
akan pengolahan 
air.  
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 Kapasitas 
Penyimpanan 

Kecukupan 
Kapasitas 
Penyimpanan  

(Total kapasitas 
penyimpanan  

(ML)/Total air 
bersih yang 
disediakan 

(MLD))*100 

% Hal ini subyektif 
terhadap sistem 
distribusi air bersih 
tetapi secara 
keseluruhan 
menunjukkan 
kapasitas 
penyimpanan 
terhadap air bersih 
yang disediakan 
bagi kota.   

Cakupan 
pelayanan di 
daerah 
kumuh.  

Rasio  jumlah 
penduduk  di 
daerah kumuh 
terhadap hidran 
umum 

Jumlah 
penduduk 

daerah kumuh 
yang tidak 
terjangkau 
jaringan 

perpipaan//To
tal hidran 

umum 

Rasio Menunjukkan 
cakupan pelayanan 
di daerah kumuh. 
Sangat berasio 
tinggi artinya 
kemungkinan 
penggunaan air 
yang tidak sah, 
sambungan ilegal, 
ketergantungan 
pada sumber air 
bawah tanah 
pribadi, 
ketergantungan 
pada sambungan 
milik tetangga, dll. 
Hal ini merupakan 
indikasi   dan 
nilainya seharusnya 
tidak dianggap 
sebagai angka 
statistik yang 
absolut.  

Cakupan 
Pelayanan 

Cakupan 
Jumlah 
Penduduk  

Persentase rumah 
tangga yang 
dijangkau 
sambungan air 
bersih  

Jumlah 
sambungan air 
bersih/ Total 
jumlah rumah 
tangga) *100 

% Indikator telah 
didaftarkan sebagai 
indikasi  cakupan 
jumlah penduduk 
dari pelayanan 
penyediaan air 
bersih. Lagi, ini 
hanya indikasi. Ini 
mungkin 
menyimpang dari 
gambaran 
sebenarnya, yang 
menjunjukkan 
sistem yang perlu 
dibenahi. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

 Cakupan Fisik Persentase 
panjangnya pipa 
penyediaan air 
bersih terhadap 
total panjangnya 
jalan. 

(Penjangnya 
saluran 

perpipaan 
penyediaan air 
bersih/ Total 
panjangnya 
jalan) *100 

% Nilai ini 
menunjukkan 
indikasi cakupan 
fisik dari pelayanan. 
Indikator ini telah 
dibentuk 
berdasarkan 
observasi bahwa 
kebanyakan saluran 
perpipaan terletak 
di sepanjang jalan. 
Nilainya mungkin 
menyimpang dari 
situasi sebenarnya 
jika nilai 
panjangnya pipa 
sangat  tinggi. Ini 
kemungkinan 
karena penambahan 
panjang sambungan 
pipa transmisi atau 
jika saluran pipa 
terletak di kedua 
sisi jalan. Oleh 
karenanya ini perlu 
diverifikasi dengan 
keadaan tanah 
sebenarnya.   

Biaya dan 
Efisiensi 
Pelayanan  

Manajemen 
Keuangan 

Biaya per 1000 
liter air yang 
disediakan  

(Total biaya  
pengoperasian 

per tahun/ 
Total air yang 
disediakan –

juta meter per 
hari *365) * 

1000 

Rs./1000 
Liter. 

Biaya Operasional 
& Pemeliharaan 
bersama dengan 
biaya pendirian 
telah termasuk 
dalam biaya 
pengoperasian . Ini 
menunjukkan biaya 
penyediaan 
infrastruktur 

  Biaya  pendirian 
per kapita 

Pengeluaran 
pendirian / 

Total Jumlah 
penduduk 

Rs. Indikator 
menunjukkan 
pengeluaran yang 
dibebankan pada 
badan lokal kota 
sendiri untuk 
penyediaan air 
bersihnya. Ini 
indikator yang 
penting untuk 
membandingkan 
dengan kota-kota 
lain.   
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

 Biaya pemulihan (Total 
penghasilan 

dari penyediaan 
air bersih  

/Total biaya  
pengoperasian 
penyediaan air 
bersih) * 100 

% Persentase biaya 
pemulihan 
menunjukkan status 
saat ini maupun  
celah antara biaya 
pengoperasian  dan 
penghasilan yang 
dibuat. 

Efisiensi 
Sistem  

Jumlah air yang 
tidak dapat 
dijelaskan 

(Jumlah 
kehilangan air 

lewat 
kebocoran, 
penggunaan 

yang tidak sah, 
dll./ Total 

penyediaan air 
bersih) * 100 

% Menunjukkan 
persentase air yang 
tidak dapat 
(kehilangan air) 

 

Efisiensi Staff  Staff per juta liter 
per hari yang 
disediakan 

Total staf 
dipekerjakan 

dalam 
penyediaan air 
bersih/ Total 
air bersih yang 
disediakan (juta 
liter per hari) 

Orang/ 
juta liter 
per hari 

Berarti efisiensi 
staff dan anjuran 
kalau badan kota 
kekurangan atau 
kelebihan staff 
(secara kompararif). 
Angka-angka 
dimanipulasi untuk 
kota-kota di daerah 
Saurashtra karena 
kurangya 
penyediaan. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Sistem Pembuangan Kotoran dan Sanitasi 

Pengolahan Persentase air 
limbah yang diolah.  

(Jumlah air 
limbah yang 

diolah/ 
Jumlah air 

limbah yang 
dihasilkan) 

*100 

% Indikator penting 
yang mempunyai 
dampak 
lingkungan 
langsung pada – 
sumber daya fisik 
(Tanah dan Air) 
maupun 
kesehatan publik. 

Pengantaran 
pelayanan di 
daerah 
kumuh.  

Jumlah orang per 
toilet umum 

Jumlah 
penduduk 

daerah kumuh 
yang 

tergantung 
pada toilet 

umum/ Total 
toilet duduk 
untuk umum 

% Ini akan tercermin 
pada tingkat dan 
cakupan 
pelayanan untuk 
daerah-daerah 
kumuh; juga 
mencerminkan 
tingkat kebersihan   

Tingkat 
Pelayanan 

Tingkat  
Kebersihan  

Persentase toilet 
bayar-dan-gunakan 
terhadap Total 
Toilet Umum 

 Jumlah toilet 
baya-dan-

gunakan/Tota
l jumlah toilet 
umum * 100 

Angka. Menganggap toilet 
bayar-dan-
gunakan lebih 
terpelihara dengan 
lebih efisien, 
persentase toilet 
bayar-dan-
gunakan terhadap 
total jumlah toilet 
umum 
menunjukkan 
kecenderungan 
yang positif 
terhadap tingkat 
kebersihan yang 
lebih baik di kota.  

Cakupan 
Pelayanan 

Cakupan 
Jumlah 
Penduduk  

Persentase Jumlah 
penduduk yang 
terjangkau oleh 
drainase bawah 
tanah  dan septik 
tank pribadi  

Jumlah 
penduduk 

yang 
tejangkau 
drainase 

bawah tanah 
+ septik tank 
pribadi/ Total 

jumlah 
penduduk * 

100 

% Mencerminkan 
status 
infrastruktur di 
tingkat kota dan 
mengidentifikasi 
celah untuk 
membuat target di 
masa mendatang.  
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

  Persentase rumah 
tangga yang 
terjangkau oleh 
sambungan sistem 
pembuangan 
kotoran   

Jumlah 
sambungan 

sistem 
pembuangan 

kotoran * 
100/ Jumlah 
rumah tangga 

% Iindikator ini juga 
memberikan 
cakupan jumlah 
penduduk tetapi 
khususnya 
drainase bawah 
tanah. Ini berarti 
persentase  of 
jumlah penduduk 
yang memiliki 
sanitasi yang 
relatif lebih aman.  

Biaya  per 
sambungan sistem 
pembuangan 
kotoran 

Total biaya 
pengoperasia
n per tahun * 
1000/ Total 

jumlah 
sambungan 

pembuangan 
kotoran 

Rs./ 
sambungan 

Biaya  
Operasional & 
Pemeliharaan 
bersama dengan 
biaya  pendirian 
telah termasuk 
dalam biaya  
pengoperasian. 
Biaya  per 
sambungan sistem 
pembuangan 
kotoran dapat  
menjadi salah satu 
petunjuk untuk 
memutuskan biaya 
yang akan 
dikenakan pada 
pengguna. 

Manajemen 
Keuangan 

Biaya pemulihan Total 
penghasilan 

yang 
dihasilkan 
dari sistem 

pembuangan 
kotoran / 
Total biaya 

pengoperasia
n * 100 

% Menunjukkan 
status pemulihan 
saat ini dan 
celahnya. 

Biaya dan 
Efisiensi 
Pelayanan  

Efisiensi Staff  Staff per 1000 
sambungan sistem 
pembuangan 
kotoran 

(Total Staff 
untuk sistem 
pembuangan 

kotoran/ 
Total jumlah 
sambungan 

sistem 
pembuangan 

kotoran * 
1000 

 

 

 

Orang Mencerminkan 
efisiensi staff, 
anjuran kalau 
badan kota 
kelebihan atau 
kekurangan staff 
(secara 
komparatif). 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Manajemen Sampah Padat 

Persentase 
pengumpulan 
sampah 

Jumlah 
sampah padat 

yang 
dikumpulkan 

/Jumlah 
sampah padat 

yang 
dihasilkan 

*100 

% Sampah padat 
yang telah 
dihasilkan @400 
gm per kapita per 
hari, persentase 
pengumpulan 
sampah 
menunjukkan 
tingkat kebersihan 
dan kesehatan di 
kota.  

Persentase 
kapasitas kendaraan 
terhadap sampah 
yang dihasilkan  

Total 
kapasitas 

kendaraan  
(Ton)/ Total 
sampah padat 

yang 
dihasilkan * 

100 

% Ini melibatkan 
waktu dan biaya 
energi pada 
transportasi 
sampah 

Pengumpulan 
sampah 

Average Spacing of 
Waste Collection 
Bins 

Total 
panjangnya 

jalan/ Jumlah 
tempat 
sampah  

Km/tempa
t sampah 

Jarak rata-rata 
antara tempat 
sampah 
mencerminkan 
akses pelayanan 
yang mudah 
tehadap 
masyarakat 

Kapasitas 
tempat 
sampah 

Persentase 
kapastitas tempat 
pengumpulan 
sampah  

Kapasitas 
tempat 

sampah/ 
Total sampah 

yang 
dihasilkan * 

100 

% Kapasitas tempat 
sampah 
berhubungan 
langsung dengan 
tingkatan umum 
kebersihan di 
kota.  

Tingkat 
dan 
Cakupan 
Pelayanan  

Cakupan Rata-rata 
panjangnya jalan 
yang disapu per 
penyapu jalan 

Total 
panjangnya 

jalan/ Jumlah 
penyapu jalan 

meter Indikator yang 
berguna untuk 
membandingkan 
seluruh kota dan 
dengan norma-
norma standar 
yang diterima di 
kota-kota 
tersebut.  

Biaya dan 
Efisiensi 
Pelayanan  

Manajemen 
keuangan 

Biaya  per Ton 
sampah yang 
dikumpulkan 

Biaya 
pengoperasia

n/ jumlah 
sampah yang 
dikumpulkan 
(juta ton/MT) 

Rs. dalam 
lakh (‘000) 

Biaya Operasional 
& Pemeliharaan 
bersama dengan 
biaya pendirian 
telah  termasuk 
dalam biaya 
pengoperasian. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

 Biaya pemulihan Total 
Penghasilan 

yang 
diperoleh dari 

sampah 
padat/ Total 

biaya 
pengoperasia

n sampah 
padat * 100 

% Menunjukkan 
status saat ini dan 
mengidentifikasi 
celahnya. 

 

Efisiensi Staff Tenaga kerja per 
Ton 

Total tenaga 
kerja yang 

diperkerjakan 
untuk 

manajemen 
sampah 

padat/ Total 
sampah padat 

yang 
dikumpulkan 

dalam ton 

Orang Menunjukkan 
status saat ini dan 
mengidentifikasi 
celahnya. 

Jalan dan Saluran Air Untuk Mengantisipasi Hujan Badai  

Jalan yang 
rata dan 
beraspal 

Persentase jalan 
yang rata dan 
beraspal 

Panjangnya 
jalan yang rata 
dan beraspal 

/ Total 
panjangnya 
jalan *100 

% Menunjukkan 
tingkat 
infrastruktur jalan 
di tingkat kota.  

Tingkat 
Pelayanan 

Untuk 
mengantisipas
i hujan badai 
water drains 

Persentase 
panjangnya jalan 
yang memiliki 
saluran air untuk 
mengantisipasi 
hujan badai  

Panjangnya 
jalan yang 
memiliki 

saluran air 
untuk 

mengantisipas
i hujan badai/ 

Total 
panjangnya 

jalan 

%  

Kepadatan jalan Panjangnya 
jalan/Daerah 

perkotaan 

 Ini dapat menjadi 
indikator yang 
berguna untuk 
membandingkan 
kota-kota dan 
dapat digunakan 
untuk 
perencanaan fisik.   

Cakupan 
Pelayanan 

Cakupan Fisik 

Persentase daerah 
perkotaan yang 
terjangkau saluran 
air untuk  
mengantisipasi 
hujan badai  

Nilai yang 
diberikan 

badan lokal 
kota  

% SMenunjukkan 
status 
infrastruktur di 
tingkat kota  dan 
mengidentifikasi 
celahnya. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Manajemen 
keuangan 

Biaya  per Km 
panjangnya jalan 

Biaya 
Pengoperasia

n/ 
Panjangnya 

jalan yang rata 
dan beraspal 

(pucca) 

Rs./Km Hanya biaya 
Operasional & 
Pemeliharaan  
diambil sebagai 
biaya 
pengoperasian . 
Angka terpisah 
untuk biaya 
pendirian tidak 
dapat diperoleh 
untuk beberapa 
kota. Ini akan 
mencerminkan  
biaya  tenaga 
kerja, konstruksi 
dari teknologi 
yang digunakan 
yang mungkin 
menjadi faktor 
yang menyimpang  
dari rata-rata.  

Biaya dan 
Efisiensi 
Pelayanan  

Staff Efisiensi Staff per 10 km 
panjangnya jalan 

Jumlah Staff * 
10/ Total 

panjangnya 
jalan dalam  

Km 

Angka Ini menunjukkan 
efisiensi staff. 

Lampu Jalan 

Tingkat 
dan 
Cakupan 
Pelayanan  

Cakupan lampu 
jalan 

Jumlah lampu 
jalan  per Km 
panjangnya jalan  

Jumlah lampu 
jalan/ Total 

panjangnya jalan 
dalam Km 

Angka Ini adalah  
setengah 
indikator untuk 
jarak rata-rata 
antara lampu-
lampu jalan. Ini 
menunjukkan 
tingkat 
pelayanan 
umum di kota.   

Biaya  Biaya  per lampu 
jalan 

Total Biaya 
Pengoperasian / 

Total jumlah 
lampu jalan 

Rs.  Biaya dan 
Efisiensi 
Pelayanan 

Staff Efisiensi Staff per 1000 
lampu jalan 

Total Jumlah 
Staff/  Total 

Jumlah Lampu 
Jalan *1000 

Orang Menunjukkan 
efisiensi staff. 
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Indikator Keuangan 

Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Keuangan 

Pendapatan 
penghasilan 
(Revenue Income) 
Per Kapita 

Total 
pendapatan 
penghasilan/ 
Total jumlah 
penduduk 

Rs Membandingka
n pendapatan 
yang dihasilkan 
badan 
kota/kabupate
n. 

Pendapatan Pajak 
Per Kapita  

Total 
Pendapatan 
Pajak/ Total 

Jumlah 
penduduk 

%  

Pendapatan per 
kapita yang 
dihasilkan 

Pendapatan 
Bukan Pajak Per 
Kapita  

Total 
Pendapatan 

Bukan Pajak/ 
Total Jumlah 

penduduk kota 

Rs.  

Persentase 
sumber daya 
sendiri dalam 
Total Pendapatan 
Penghasilan 

Pendapatan 
dari sumber 
daya sendiri  
(Pajak dan 

Bukan Pajak)/ 
Total 

pendapatan 
penghasilan * 

100 

% Sumber daya 
sendiri 
termasuk 
pendapatan  
Pajak dan 
Bukan Pajak. 
Ini 
menunjukkan 
status badan 
lokal kota 
untuk 
memobilisasi 
uang dari 
sumber daya 
sendiri.  

Keberlanjutan 

Persentase 
sumber daya 
sendiri dalam 
Total Pendapatan 
Utama 

Pendapatan 
dari sumber 
daya sendiri 
(Pajak dan 

Bukan Pajak)/ 
Total 

Pendapatan 
Utama * 100 

% Indikator ini 
langsung 
berhubungan 
dengan surplus 
penghasilan. 
Makin banyak 
surplus maka 
makin banyak 
jumlah 
kontribusi 
dalam 
pekerjaan 
utama. 

Mobilisasi 
Sumber 
Daya 

Pertumbuhan 
dalam Pendapatan 

Persentase 
pertumbuhan 
dalam per kapita 
Pajak  Pendapatan 

Pendapatan 
pajak per kapita 

(’99-’00) – 
Pendapatan 

pajak (’98-’99)/ 
Pendapatan 

Pajak (’98-’99) 
* 100 

% Pertumbuhan 
per  kapita 
diambil 
daripada 
pertumbuhan 
dalam angka 
yang mutlak. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Persentase 
pertumbuhan 
dalam per kapita 
Pendapatan 
Bukan Pajak  

Pendapatan 
Bukan Pajak  
(’99-’00) –

Pendapatan 
Bukan Pajak 

(’98-’99)/ 
Pendapatan 

Pajak (’98-’99) 
* 100 

%   

Persentase 
pertumbuhan 
sumber daya 
sendiri dalam 
Pendapatan 
Penghasilan   

Persentase 
sumber daya 
sendiri dalam 
Pendapatan 
Penghasilan 

(’99-’00)-(’98-
’99)/ (’98-’99) * 

100 

% Penting bagi  
badan lokal 
kota bahwa 
kontribusi dari 
sumber daya 
sendiri dalam 
pendapatan 
penghasilan 
harus 
meningkat.  

Persentase Octroi 
dalam Pendapatan 
Penghasilan 

Pendapatan 
dari Octroi/ 

Total 
Pendapatan 

Penghasilan * 
100 

%  Resiko 

Persentase Total 
Hibah dalam 
Total Pendapatan 

Penghasilan 
dari Hibah 

+Hibah Utama 
* 100/ 

Penghasilan+ 
Pendapatan 

Utama 

%  

Pendapatan pajak 
properti per 
kapita 

Pendapatan 
pajak properti / 

Total jumlah 
penduduk kota 

Rs. Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Pengumpulan 
Pajak Properti  

Kinerja 
pengumpulan 
pajak properti  

Pengumpulan 
pajak properti 

(‘99-‘00)/ 
permintaan 

pajak properti 
saat ini (’99-’00) 

* 100 

%  

Properti yang 
dinilai  per staff 

Total jumlah 
properti yang 

dinilai/ Jumlah 
staff 

Angka Akan tercermin 
pada 
produktifitas 
staff  

 

Efisiensi Staff 

Pengumpulan 
pajak properti per 
staff 

Pajak properti 
yang 

dikumpulkan/
Total staff *100 

Rs.dalam 
Lakh 
(‘000) 

Akan 
mencerminkan 
efisiensi staff  
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

Pajak Base Properti yang 
dinilai per Km 
persegi dari 
daerah perkotaan  

Jumlah 
Properti yang 
Dinilai (’99-

’00)*100/Total 
Daerah 

Perkotaan 
dalam  Km 

persegi 

Angka   

Efisiensi Masa 
Lalu 

Persentase 
Tunggakan dalam 
Total Permintaan 

Tunggakan per  
1-4-1999/Saat 
init+Permintaa
n Tunggakan 

pada tahun ’99-
‘00 

% Mencerminkan 
efisiensi masa 
lalu 

 

Pengeluaran 
Keseluruhan 

Pengeluaran 
penghasilan 
(revenue expenditure) 
per kapita 

Pengeluaran 
penghasilan/ 
Total jumlah 

penduduk 

Rs. Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Penyediaan Air 
Bersih dan 
Sanitasi 

Total 
Pengeluaran 

terhadap 
Penyediaan Air 

Bersih & 
Sanitasi/Total 

Jumlah 
penduduk 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Kesehatan Publik 

Total 
Pengeluaran 

terhadap 
Kesehatan 

Publik/Total 
jumlah 

penduduk 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Keselamatan 
Publik  

Total 
Pengeluaran 

terhadap 
Keselamatan 
Publik/Total 

jumlah 
penduduk 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Manajem
en 
Pengeluar
an  

Pengeluaran 
Sektoral 

Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Pekerjaan Umum  

Total 
Pengeluaran 

terhadap 
Pekerjaan 

Umum/ Total 
jumlah 

penduduk 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 
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Atribut Komponen Indikator Formula Unit Keterangan 

 Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Umum & 
Administrasi 

Total 
Pengeluaran 

terhadap 
Umum & 

Administrasi/ 
Total jumlah 

penduduk 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Pengeluaran 
Pendirian 

Persentase 
Pengeluaran 
Pendirian 
terhadap Total 
Pengeluaran 
Penghasilan 

Pengeluaran 
Pendirian/ 

Total 
Pengeluaran 

Penghasilan. * 
100 

% Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 

Efisiensi Rasio 
Pengoperasian  

Pengeluaran 
Penghasilan/ 
Pendapatan 
Penghasilan 

% Menunjukkan 
efisiensi 
keuangan. 

Pengeluaran 
terhadap 
Pekerjaan Utama 

Pengeluaran Per 
Kapita terhadap 
Pekerjaan Utama 

Total 
Pengeluaran 

Utama./Jumlah 
penduduk 

Rs. Menunjukkan 
pengeluaran 
terhadap 
kegiatan-
kegiatan 
pembangunan . 

 

Pengeluaran atas 
fungsi-fungsi tidak 
wajib  

Persentase 
Pengeluaran 
terhadap 
Pelayanan-
pelayanan tidak 
wajib  

Pengeluaran 
terhadap 

Pelayanan-
pelayanan tidak 
wajib/Pengelua

ran 
Pengahasilan 

*100  

% Menunjukkan 
pengeluaran 
oleh badan 
kota/kabupate
n terhadap 
pelayanan-
pelayanan 
untuk 
pengembangan 
masyarakat.  

 

Rasio pelayanan 
hutang 
(Pendapatan) 

 Total 
pembayaran 

kembali 
pinjaman 
(pinjaman 

pokok+bunga/ 
Pendapatan 
Penghasilan 

Angka  Rasio Pelayanan 
Hutang  

Rasio pelayanan 
hutang 
(Pengeluaran)  

Total Loan 
Repayment 
(pinjaman 

pokok+bunga)
/ Pengeluaran 
Penghasilan. 

Angka Menunjukkan 
komponen 
hutang dalam 
total 
pengeluaran 

Manajem
en 
Hutang 

Kewajiban yang 
belum terbayar 

Kewajiban yang 
belum terbayar 
per kapita  

Kewajiban yang 
belum 

terbayar/ 
Jumlah 

penduduk 

Rs. Untuk 
diperbandingka
n antara kota 
yang satu 
dengan yang 
lain. 
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AMERIKA SERIKAT 

1. Umum  

• # penududk di suatu pemerintah daerah (populasi) 

• # keluarga dalam suatu pemerintah daerah 

2. Akuntansi  

• # survey konsumen yang dibagikan kepada dinas dan badan kota/kabupaten lain 

• # survey konsumen yang dibagikan kepada rekanan pemda 

• % survey pelayanan konsumen yang dikembalikan dengan penilaian memuaskan atau lebih 
baik (konsumen yang dimaksud di sini bisa berasal dari dinas internal yang dilayani oleh 
bagian akuntansi atau rekanan, kepada siapa pembayaran dilakukan) 

• % buku anggaran (RKA) yang disediakan bagi seluruh anggota DPRD, staf terkait dan 
dinas/badan yang menangani sistem informasi untuk didistribusikan lebih lanjut.  

• % waktu dimana sistem komputer pengelola keuangan tersedia bagi semua penyusun 
anggaran 

• # seluruh entry data keuangan yang dimasukkan ke dalam sistem komputer 

• % seluruh data keuangan yang dimasukkan ke dalam sistem penglola keuangan dalam 
waktu satu minggu dari informasi pertama tersedia 

• # permohonan/usulan pelatihan formal 

• % persiapan yang dilakukan untuk pelatihan formal mengenai sistem pengelolaan 
keuangan dalam waktu satu minggu setelah permohonan diajukan  

3. Hutang Lancar  

• # jam setiap harinya dimana sistem mengenai kreditor/rekanan tersedia bagi semua staf 
yang terkait.  

• % waktu setiap harinya dimana sistem mengenai kreditor/rekanan tersedia bagi semua staf 
yang terkait. 

• # faktur yang diproses 

• # pembayaran yang dilakukan terlambat 

• # - besarnya Rp – bagi pembayaran denda dan bunga yang dilakukan segera 

• # rekanan kepada siapa pembayaran diberikan 

• % rekanan/kreditor yang dibayar dalam waktu satu hari dari batas waktu mingguan 

• # faktur yang dibayar dalam waktu 30 hari setelah  tanda terima atau syarat-syarat 
disepakati bersama.  

• % faktur yang dibayar dalam waktu 30 hari setelah tanda terima atau syarat-syarat 
disepakati bersama 

• # laporan yang diserahkan kepada BAWASDA 

• # laporan keuangan yang diserahkan kepada Komisi C 

• % semua batas waktu penting yang dipenuhi tepat waktu bagi perkiraan-perkiraan yang 
akan diserhkan kepada BAWASDA, dan laporan keuangan yang diserahkan kepada 
Komisi C (DPRD Komisi C) 
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• # survey pelayanan pelanggan yang dibagikan kepda dinas-dinas lain 

• # survey pelayanan pelanggan yang dibagikan kepada rekanan 

• % survey pelayanan pelanggan yang dikembalikan dengan penilaian memuaskan atau lebih 
baik (konsumen yang dimaksud di sini bisa berasal dari dinas internal yang dilayani oleh 
bagian akuntansi atau rekanan, kepada siapa pembayaran dilakukan) 

• Biaya rata-rata per pembayaran kepada rekanan yang dilakukan 

• Biaya rata-rata per faktur yang diproses 

4. Inspeksi Pertanian  

• # penunjukkan usaha terkiat dengan pertanian yang dibuat. 

• # penjualan yang terkait dengan pertanian yang difasilitasi 

• # pengujian sertifikasi pemakai  yang diadministrasikan   

• # kalibrasi yang dilakukan  

• # perusahaan yang terdaftar dalam program pemasaran Dinas Pertanian 

• # penyalur/pemasaran/pemakai/produser dan inspeksi penggunaan 

• # inspeksi telur yang dilakukan 

• # sertifikat eksport yang dikeluarkan 

• # tindakan penegakan formal yang diambil bagi pelanggaran yang berkaitan dengan 
pestisida 

• # inspeksi dan audit atas lumbung padi yang dilakukan 

• # lisensi/ijin/tanda daftar lumbung padi yang diterbitkan 

• # hektar yang diinspeksi untuk sertifikasi benih 

• # hektar yang diispeksi/disurvey untuk meneliti keberadaan hama dan penyakit 

• # tindakan penegakan hukum informasl yang dilakukan bagi pelanggaran yang berkaitan 
dengan pestisida 

• # inspeksi pengujian lisensi yang dilakukan 

• # lisensi dan sertifikat yang diterbitkan bagi pemakai pestisida 

• # sertifikat pembibitan dan bunga yang diterbitkan 

• # inspeksi pembibitan/bunga yang dilakukan 

• # analisa pestisida yang dilakukan 

• # investigasi keluhan mengenai pestisida yang dilakukan 

• # produsen yang diberikan informasi mengenai praktek-praktek pengelolaan hama yang 
terintegrasi  

• # contoh bibit yang dianalisa 

• # contoh bibit ditemukan tidak memenuhi standar 

• # inspeksi karantina nasinal/local yang dilakukan  

• # inspeksi timbangan dan ukuran yang dilakukan 

• % kenaikan dari tahun lalu dalam partisipasi program organic 
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• % hektar zona pengendalian hama yang memenuhi standar 

• % contoh benih yang diinspeksi yang sesuai dengan standar 

• % contoh oktan yang diuji yang hasilnya sesuai standar 

• % komunitas pedesaan yang dibantu oleh Dinas Pertanian 

• % penurunan dalam # kecelakaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan pestisida 

• Biaya rata-rata per inspeksi gudang komoditas 

• Biaya rata per produsen/penyalur telur yang diinspeksi 

• Biaya rata-rata per hektar yang diinspeksi 

• Biaya rata-rata per inspeksi verifikasi lisensi 

• Biaya rata-rata per inspeksi pestisida 

• Biaya rata-rata per pestisida yang didaftarkan 

• Biaya rata-rata per masyarakat desa yang dibantu 

• Biaya rata-rata per contoh benih yang dianalisa 

• Biaya rata-rata per alat timbang dan ukur yang diinspeksi 

5. Audit Tahunan  

• # penyesuaian audit 

• Audit yang diselesaikan pada 31 Desember 

• # batasan/kualifikasi pada pendapat audit 

6. Bagian Keuangan – Penganggaran  

• Anggaran Tahunan dan Rencana Pelayanan (RKA) yang dicetak dan dibagikan dalam 
waktu 90 hari setelah disetujui DPRD 

• Penghargaan Anggaran Terbaik versi APKASI/APEKSI yang diterima (contoh untuk 
masa depan) 

• RKA yang disediakan bagi semua anggota DPRD, staf terkait, dan bagi dinas pelayanan 
informasi untuk didistribusikan lebih lanjut 

• Pelaksanaan KepMen XXX mengenai Laporan Keuangan Dasar dan Diskusi & Analisa 
Manajemen (contoh bagi penerapan peraturan pemerintah di masa datang) 

• Untuk memenuhi semua batas waktu dalam penyelesaian laporan dan rekomendasi bagi 
tim anggaran eksekutif 

• Untuk memenuhi semua batas waktu untuk mengeluarkan laporan monitoring anggaran 
kepada DPRD (%) 

• Untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam proses penganggaran untuk 
mempresentasikan laporan dan informasi kepada DPRD (%) 

7. Inspeksi dan peraturan bangunan  

• # pelanggaran 

• # inspeksi 

• # kasus yang banding, kasus yang berbeda, dan kasus khusus yang dikecualikan 
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• # kebijakan/undang-undang/peraturan daerah yang ditinjau 

• # kekeliruan atau kelalaian dalam review atau inspeksi rencana 

• # pelanggaran per 100 unit apartemen 

• % dari total apartemen unit  dalam gedung-gedung apartemen yang diinspeksi  

• % dari seluruh pengumuman pembongkaran yang dikeluarkan dalam waktu 10 hari kerja 
setelah diterimanya permohonan 

• % banding yang ditolak 

• % inspeksi penegakan peraturan yang dilakukan dalam waktu 24 jam  

• % inspeksi yang dilakukan pada pagi atau siang setelah diajukan (masa datang) 

• % rencana yang ditinjau/direview dalam satu minggu 

• % waktu untuk memberikan reaksi satu hari  terhadap kasus yang mengidentifikasi adanya 
struktur yang berbahaya 

• % pekerjaan yang tidak diotorisasi/konstruksi/modifikasi yang diralat 

• % pelanggaran yang diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah perintah perbaikan 

• Rata-rata inspeksi mesin uap yang dilaksanakan oleh petugas inspeksi pada hari-hari dalam 
periode pelaporan  

• Rata-rata inspeksi konstruksi yang dilakukan oleh setiap petugas inspeksi pada hari-hari 
dalam periode pelaporan 

• Rata-rata inspeksi krane dan derek yang dilakukan oleh setiap petugas inspeksi pada hari-
hari dalam periode pelaporan 

• Rata-rata inspeksi listrik yang dilakukan oleh setiap petugas inspeksi pada hari-hari dalam 
periode pelaporan (masa datang) 

• Rata-rata inspeksi lift yang dilakukan oleh setiap petugas inspeksi pada hari-hari dalam 
periode pelaporan (masa depan) 

• Rata-rata inspeksi jaringan pipa yang dilakukan oleh setiap petugas inspeksi pada hari-hari 
dalam periode pelaporan (masa depan) 

• Biaya per unit apartemen (biaya total program dibagi oleh total # unit apartemen yang 
terdaftar) 

• Biaya per inspeksi (anggaran dinas bangunan dibagi oleh total # inspeksi yang dilakukan) 

• Inspeksi lapangan yang diselesaikan dalam 4 jam 

• Tanggapan terhadap struktur berbahaya dalam waktu satu jam 

• # total inspeksi mesin uap yang dilakukan sepanjang periode pelaporan 

• # total inspeksi konstruksi yang dilakukan sepanjang periode pelaporan 

• # total inspeksi krane dan derek yang dilakukan sepanjang periode pelaporan.  

• # total inspeksi listrik yang dilakukan sepanjang periode pelaporan 

• # total inspeksi lift yang dilakukan sepanjang periode pelaporan (Dinas bangunan dan 
swasta) 

• # total inspeksi jaringan pipa yang dilakukan sepanjang periode pelaporan.  
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8. Perijinan Bangunan  

• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana awal 
bangunan yang telah disetujui sebagai % dari total ijin yang diberikan.  

• # aplikasi/permohonan 

• % pemohon yang memberi nilai baik sekali/di atas rata-rata berkaitan dengan apa yang 
pernah mereka alami dengan proses review Kota/Kabupaten 

• % aplikasi/permohonan yang diputuskan/ditetapkan dalam waktu 8 minggu 

• % aplikasi/permohonan yang didaftarkan dalam waktu 5 hari kerja 

• Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memeriksa semua aplikasi/permohonan 

• Biaya per aplikasi/permohonan yang diproses 

9. Manajemen Gedung/Fasilitas  

Administrasi Gedung  

• # program pelayanan konsumen yang diprakarsai 

• Rata-rata waktu memproses aplikasi/permohonan  

• Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa rencana 

• Rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan seorang pelanggan untuk dilayani di kantor Dinas 
Bangunan 

• Sertifikat penyelesaian yang dikeluarkan dalam waktu satu minggu 

• # aplikasi ijin yang diajukan untuk semua kategori pekerjaan dalam periode pelaporan 
(Gedung-gedung baru, perubahan. Dll.) 

• # seminar yang diselenggarakan 

• % aplikasi yang diputuskan dalam waktu 10 hari kerja 

• % pengumuman gedung yang didaftarkan dalam waktu 1 hari 

• % pengumuman gedung yang dikunjungi dalam waktu 3 hari 

• % pelanggan puas dengan pelayanan yang disediakan 

• % rencana menyeluruh yang didaftarkan dalam waktu 3 hari 

• % rencana menyeluruh yang diperiksa dan dikirimkan dalam waktu 3 minggu 

• % rencana yang ditetapkan dalam periode yang ditentukan 

• % responden yang memberi nilai baik sekali/di atas rata-rata bagi dinas berkaitan dengan 
survey pelanggan kepada: pemilik rumah, pemohon ijin 

• % responden yang memberi nilai baik/baik sekali pada survey masyarakat. 

• Menurunkan rata-rata lamanya waktu penyelesaian proses aplikasi ijin bangunan (IMB) 

• Menanggapi semua pertanyaan berkaitan dengan informasi dan saran dalam waktu 10 hari 
kerja 

• # total aplikasi baru untuk pekerjaan kunstruksi dan renovasi baru yang diinput ke 
komputer  oleh petugas pemroses aplikasi Dinas Bangunan sepanjang periode pelaporan 
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Survei dan Analisa, Perencanaan Teknis, Konstruksi, Administrasi Gedung 

• # ijin kilat yang difasilitasi 

• # pelatihan teknis para pengembang perumahan 

• # pertemuan pre-konstruksi dengan kontraktor 

• Waktu perputaran tinjauan atas ijin penyelesaian bagunan komersial 

• Waktu perputaran tinjauan atas ijin pembangunan pagar.kolan renang 

• Meningkatkan % rencana bangunan yang ditinjau dalam batasan waktu yang telah 
ditetapkan 

• Waktu perputaran tinjauan atas ijin bangunan komersial baru 

• Waktu perputaran tinjauan atas ijin bangunan komersial baru 

• Waktu perputaran tinjauan atas hunian keluarga tanpa anak  

• Rata-rata waktu yang dibutuhkan bagi pemeriksa rencana untuk mereview rencana 
pengerjaan konstruksi dan renovasi baru yang diajukan dalam periode pelaporan.  

• # pelanggaran yang dikeluarkan oleh Dinas yang dapat dikembalikan kepada Badan 
Pengendali Lingkungan 

• # total ijin bangunan yang dikeluarkan diperbaharui selama periode pelaporan, dirinci 
berdasarkan kategori (gedung baru dan perubahan gedung) 

• # total lisensi asli dan yang diperbaharui yang dikeluarkan oleh dinas untuk 
menggolongkan orang dalam industri pembangunan gedung ke dalam kalsifikasi tertentu 
dalam rangka sertifikasi kesesuain hukum bagi jasa mereka. (Lisensi yang dikeluarkan bagi: 
Para insinyur furniture, Petugas Mesin Derek, Petugas Pengganti Lampu Jalan dengan 
mobil khusus, Tukang Las, Kontraktor Pemasang Alat Pencegah Kebakaran, Pembuat 
Menara, Tokang Bor, Pemasang Bilboard, Pemasang Pipa Saluran, Petugas Pemasang 
Menara, Tukang Listrik, Penguji Lift Swasta) (untuk masa datang) 

10. Manajemen Kas -- Cash Management 

• Pencapaian tingkat pendapatan investasi pemerintah daerah yang melebihi (atas basis yang 
diamortisasi) (gunakan beberapa tingkat pengembalian pemerintah yang standar) 

• Kebijakan manajemen kas yang akan ditinjau setiap tahunnya 

• Pengembalian investasi melebihi rata-rata tingkat 7-hari (%) 

• Menyiapkan pedoman prosedur manajemen kas tepat waktu 

• Memastikan bahwa semua pembayaran manajemen kas dilakukan pada batas waktunya 

• Memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan kebijakan manajemen kas.  

11. Kuburan  

• % waktu di luar jam kerja direktur pemakaman untuk memberikan saran bagi publik dan 
pelayanan pemesanan 

• % untuk memberikan pilihan lokasi pemakaman bagi publik pada saat diminta. 

• Pemakaman, taman dan crematorium yang buka 365 hari per tahuan (%). 

• # keluhan mengenai lahan pemakaman per tri-wulan 

• # tanah pemakaman yang terjual 

• # faktur yang dikirmkan 

• % permintaan pelayanan yang diselesaikan dalam 2 hari kerja 
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• % tanya jawab yang menghasilkan penjualan 

• % faktur yang dikirmkan dalam 3 hari kerja 

• Kepuasan yang diukur melalui survey pelanggan dan kartu komentar (%) 

12. Kepala Daerah -- Chief executive officer 

• % penduduk yang puas dengan kinerja daerah (Hasil Survey Penduduk) 

• % penduduk yang puas dengan tingkat komunikasi daerah (hasil survey penduduk) 

• % peringkat Pelayanan Konsumen Pemda yang memberi nilai memuaskan (sesuai hasil 
survey penduduk) 

• # pengunjung situs web Pemda 

• Peringkat memuaskan secara keseluruhan dari pegawai pemda (tahunan/%) 

• % perubahan dalam tingkat kejahatan di Kota/Kabupaten 

• Peringkat kualitas bagi pelayanan konsumen yang diberikan pegawai pemda (tahunan/%) 

• Peringkat kualitas bagi pelayanan dan program pemda (tahunan/%) 

• Peringkat obligasi pemda (Aa2/AA/AA+) (masa datang) 

13. Udara Bersih  

• Apakah pemerintah daerah telah menyelesaikan tinjauan menyeluruh dan penilaian 
terhadap kualitas udara di wilayahnya, termasuk konsultasi dengan konsultan yang telah 
ditunjuk dalam rangka menentukan perlu tidaknya manajemen kulitas udara daerah perlu 
dibentuk? 

• Tingkat pencemaran bensin, Butadine 13, karbonmonoksida, timah, ozon, dan 
sulfurdioksida.  

14. Pelayanan Komunikasi  

• % waktu Sistem Gelombang Mikro beroperasi 

• Biaya penyusutan persediaan 

15. DPRD 

• # bagian dari peraturan yang diproses (peraturan daerah) 

• Permohonan penduduk yang dijawab dalam waktu 24 jam setelah diterima 

• Biaya per rumah tangga untuk anggaran DPRD 

• # pertemuan ADEKSI yang dihadiri oleh anggota DPRD setiap tahun 

• # hari untuk merespon surat penduduk jika jawaban/respon tambahan diberikan oleh 
ketua DPRD 

• # paket agenda DPRD yang ditampilkan pada bulletin daerah atau di internet dalam waktu 
48 sampai 72 jam sebelum rapat DPRD atau komisi DPRD  

• # pengunjung situs web untuk melihat agenda dan laporan rapat DPRD 

• # forum masyarakat yang diselenggarakan di distrik/kecamatan anggota DPRD setiap 
tahunnya 

• # kelas pelatihan peningkatan teknis dan pegawai yang diikuti oleh anggota DPRD 

• % pokok-pokok perhatian penduduk yang direspon dalam 10 hari setelah diterima 

• 5 agenda DPRD dan komisinya yang ditampilkan di bulletin daerah dan situs web pemda 
paling tidak tiga hari sebelum rapat/pertemuan 

• % laporan pertemuan/rapat DPRD dan Komisinya yang ditampilkan pada bultein daerah 
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dan situs web dalam enam minggu setelah pertemuan/rapat 

• % laporan dari analist DPRD yang tampilkan pada bulletin daerah atau situs web paling 
tidak 72 jam sebelum dengan pendapat komisi 

• % responden yang mendukung/sangat mendukung kinerja tugas Walikota/Bupati dan 
DPRD dalam survey masyarakat 

• % permintaan tertulis yang dijawab dalam 24 jam setelah permintaan diterima 
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16. Tolok Ukur bagi DPRD berdasarkan hasil survey penduduk  

Untuk indikator di bawah ini, tujuan dan sasaran setiap bidang harus disusun. Setelah itu, laksanakan 
survey penduduk dan gunakan %. 

• Pembangunan masyarakat: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Pelayanan konsumen: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Pembangunan ekonomi: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Transportasi yang Efektif: % penduduk yang menilai tujuan ini penting 

• Pengelolaan Keuangan: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Keuangan daerah cukup sehat: % penduduk yang menilai tujuan ini penting 

• Pemerintahan: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Hubungan antar pemerintah daerah: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Keamanan Umum: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

• Kualitas lingkungan penduduk: % penduduk yang menilai tujuan ini penting 

• Ekonomi daerah yang kuat: % penduduk yang menilai tujuan ini penting 

• Kemitraan yang kokoh: % penduduk yang menilai tujuan ini penting 

• Kepemudaan: % penduduk yang puas dengan kinerja DPRD 

17. Sekretaris Dewan  

• Rata-rata # hari untuk memproses ijin usaha 

• Informasi dan permintaan akan informasi 

• # catatan komentar yang diterima melalui Kepala Daerah dan saluran telpon DPRD, 
dalam waktu sepuluh jam dari waktu yang tercatat. 

• # rapat formal DPRD dimana agenda dan laporan dipersiapkan 

• # rapat Kepala Daerah dan DPRD yang dihadiri juru tulis resmi 

• # permohonan untuk bertemu dengan dewan kota, komisi, dan panitia 

• # aplikasi per kelas akademi pemerintah 

• # audit yang diselesaikan 

• # dari kampanye laporan keuangan (kandidat Kepala Daerah dan DPRD) yang ditinjau 
dan diproses 

• # catatan pemda dalam bentuk mikro film setiap tahunnya 

• # catatan mikro film pemda untuk disimpan dan gunakan (masa datang) 

• # permohonan yang dipenuhi atas bantuan dan informasi dari Walikota dan DPRD serta 
Kepala Daerah 

• # kontrak yang diproses setiap tahunnya per ekuivalen pegawai tetap 

• # rapat DPRD 

• # pegawai yang dilatih dalam bidang komputer dan otomasi perkantoran 

• # pengumuman resmi yang dipublikasikan  

• # laporan rapat dan transkrip dalam disket bagi dewan, komisi, dan panitia yang dibuat 
dalam waktu 30 hari setelah rapat atau setelah diminta 

• # laporan rapat dan transkrip dalam disket bagi Kepala Daerah dan rapat DPRD yang 
dibuat dalam waktu 30 hari setelah rapat atau setelah diminta 

• # pengumuman dan agenda rapat yang dipasang dalam jangka waktu tertentu 

• # dokumen resmi dari kota/kabupaten yang diproses sesuai dengan UU daerah dan 
pusat/propinsi dalam waktu 30 hari setelah diterima  
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• # seminar yang diselenggarakan 

• # Ijin khusus DPRD yang diproses setiap tahunnya per ekuivalen pegawai penuh  

• # tagihan air dan tagihan lainnya yang dikirim 

• Peraturan perundangan daerah yang diproses dalam 7 hari kerja setelah rapat DPRD 

• % permintaan informasi yang diproses dalam perputaran waktu satu hari dan bagi 
kepuasan konsumen 

• % penunjukan pejabat eksekutif yang dituntaskan 

• % dari salinan dokumen yang disetujui DPRD yang didistribusikan dalam tiga hari 

• % ketentuan rapat yang dipenuhi 

• % tindakan pelayanan Pusat Catatan yang di selesaikan untuk kepuasan pelanggan 

• % dari catatan yang diminta yang tersedia dalam waktu satu hari kerja 

• % dari permintaan DPRD yang diselesaikan 

• % dari waktu laporan siap untuk dimintakan persetujuannya setelah rapat dan disetujui 
tanpa amandemen 

• % transkrip dan distribusi komentar mengenai DPRD dari saluran langsung telpon ke 
DPRD (hot-line) yang diselesaikan dalam sepuluh jam kerja 

• % dokumen yang diarsipkan dalam waktu yang telah ditentukan 

• %  dari catatan yang dihancurkan sesuai dengan jadwal penyimpanan 

• Menempatkan agenda DPRD pada situs web paling lambat pukul 15:30 hari Jumat 
(asumsinya DPRD mengadakan rapat setiap minggu) 

• Menempatkan notilen rapat DPRD pada situs web dalam duabelas jam setelah disetujui 

• Penghematan perangko yang disebabkan oleh pemilahan awal surat-surat (Rp) 

• Menyiapkan notilen detil rapat DPRD untuk disetujui dalam 2 minggu 

• Memproses, mengurutkan, mengelompokkan, dan mendistribusikan 90% dari dokumen 
dalam 3 hari kepada konsumen 

• Menyiapkan respon 24 jam untuk mencatat permohonan dengan perputaran waktu 3 hari 
untuk informasi dengan pengecualian permohonan informasi yang memerlukan riset luas 
dan mendalam. 

• Perputaran waktu untuk melakukan pencetakan rutin (# hari) 

• Perputaran waktu untuk melakukan pencetakan kilat (# hari) 

18. Pembangunan Ekonomi  

• # program bantuan 

• # relokasi/perluasan usaha 

• # perusahaan yang berpartisipasi di kantor perwakilan Taiwan [contoh kantor di luar 
daerah untuk membawa industri atau turis ke kota/kabupaten] dan acara promosi produk 
lainnya 

• # perjalanan pemasaran internasional 

• # investasi yang didapat 

• # acara pencarian mitra 

• # pertanyaan/pencarian keterangan dari calon investor 

• # perjalanan mencari calon investor 

• # calon investor yang dihubungi 

• # meter persegi investasi baru (dalam juta) 

• Menambah 5000 lapangan kerja baru hasil dari menarik perusahaan baru dan perluasan 
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usaha yang sudah ada (non-pengecer) 

• Menambah atau memperluas 75 perusahaan/usaha yang ditargetkan 

• Menambah atau memperluas 75 perusahaan yang ditargetkan bagi Kota/Kab. 

• Jumlah investasi modal yang dibuat oleh perusahaan yang menerima insentif 

• Mengundang atau memperluas 12 perusahaan dan menghasilkan 1200 lapangan kerja baru 
melalui program pemberian insentif usaha 

• Biaya per Rp 10.000.000 dasar pajak penambahan  

• Biaya per lapanngan kerja yang dihasilkan 

• Kesepakatan/perjanjian pembangunan yang dikelola 

• Rupiah yang dihasilkan oleh sumber pendapatan baru atau yang sudah ada 
(Kumulatif/Rp) 

• Rupiah dari dasar pajak yang ditambahkan 

• Hektar properti yang dimiliki pemda untuk disewakan atau dijual 

• Meningkatkan investasi modal pembangunan ekonomi sebesar 40 triliun rupiah hasil dari 
perluasan usaha yang sudah ada (non-pengecer) 

• Meningkatkan investasi modal pembangunan ekonomi sebesar 400 triliun rupiah hasil dari 
membawa bisnis/usaha baru (non-pengecer) 

• Meningkatkan dasar pajak non-penduduk sebesar 30 triliun rupiah setiap tahun 

• Meningkatkan upah rata-rata per pekerja sebesar 12% pada akhir tahun ke 4 seperti diukur 
dalam nilai rupiah konstan. 

• Permohonan/aplikasi pinjaman yang disetujui untuk Program Perluasan Bantuan Jaminan 
Pinjaman  

• Memelihara dan/atau meningkatkan tingkat pinjaman/obligasi Pemda 

• Memelihara tingkat pengembalian bagi Pemda dalam insentif pembangunan ekonomi pada 
Rp 50,000 

• # perusahaan yang menerima insentif 

• # perusahaan asing yang beroperasi di wilayah pemda 

• # lapangan pekerjaan yang disediakan 

• # lapangan pekerjaan yang diciptakan atau dipertahankan oleh perusahaan penerima 
insentif 

• # lapangan pekerjaan yang diciptakan/dipertahankan dengan bantuan dinas di wilayah 
Kota/Kabupaten  

• % kontrak yang diperbaharui sebelum kontrak berakhir 

• % responden survey usaha/bisnis yang memberi nilai baik sekali/di atas rata-rata kepada 
Kota/kabupaten sebagai lokasi untuk usaha mereka 

• % usaha yang menerima proposal yang berlokasi di Kota/kabupaten 

• Dana swasta melalui kemitraan 

• Tingkat pengembalian dalan insentif pembangunan ekonomi (tahunan/Rp) 

• Tingkat penilaian penduduk (tahunan/%) 

• % usaha baru yang bertahan setelah dua tahun memulai usaha 

• Total # pemilik usaha yang menerima pinjaman Revitalisasi Usaha Lingkungan 

• Total ruang kantor/ritel/industri yang tersedia dalan wilayah pembangunan target 

• Nilai barang yang terjual (dalam triliun Rp) 
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19. Administrasi Pendidikan  

• Akses (tidak termasuk transport) – belanja per siswa 

• % tahunan sekolah-sekolah negri yang terlalu padat  

• rata-rata nilai hasil tes nasional dari siswa di sekolah yang dikelola pemda setelah 
menyelesaikan sekolah di tahun ke 11 

• Administrasi pusat – belanja per siswa 

• Standar Analisa Belanja Pendidikan yang diajukan ke anggaran Sekolah Lokal 

• Belanja per kepala untuk pendidikan usia dewasa 

• Anggaran sekolan individu asebagai % dari anggaran sekolah loka 

• Belanja bersih per siswa: siswa taman bermain dibawah usia 5 tahun 

• Belanja bersih per siswa: siswa SD usia 5 tahun & lebih 

• Belanja bersih per siswa: Siswa SMP usia 16 tahun & lebih 

• Belanja bersih per siswa: Siswa SMP di bawah usia 16 tahun 

• Belanja bersih pelayanan pemuda per kepala penduduk dalam kisaran usia target Pelayanan 
Pemuda 

• # kursus yang ditawarkan 

• # pendaftaran pada seluruh kursus pendidikan dewasa yang disediakan dan dijamin oleh 
pemerintah daerah per 1000 penduduk dewasa 

• # selebaran yang didistribusikan 

• # presentasi yang dilakukan 

• # siaran pers yang dikeluarkan  

• % pengurangan siswa setiap tahun 

• % kenaikan dalam pendanaan yang didelegasikan per siswa 

• % SD yang akan dialokasikan sampai dengan 19 Mei 

• % SMP yang akan dialokasikan sampai dengan 28 Februari 

• Proporsi siswa sekolah yang mendapat nilai G atau sederajat 

• Proporsi siswa sekolah yang mendapat nilai A – C atau sederajat 

• Proporsi siswa sekolah yang mencapai tingkat 4 atau lebih dalam pelajaran matematika 

• Proporsi siswa sekolah dalam musim panas lalu yang mencapai tingkat 4 atau lebih dalam 
pelajaran Bahasa Inggris 

• Peningkatan sekolah – belanja per siswa 

• Penyediaan pendidikan khusus – belanja per siswa 

• Total pendaftaran di sekolah umum/negri 

20. Pendidikan SMP dan SMU  

• % SMP dengan 10% atau lebih kelebihan bangku 

• % SMP dengan 25% atau lebih kelebihan bangku 

• % kelebihan bangku di SMP 

• Tingkat kelulusan SMU 

• Kebalikan dari tingkat DO di SMU 

• # siswa yang dikeluarkan dari sekolah pada tahun bersangkutan per 1000 siswa: SMP 

• # sekolah per siswa 

• # bangku yang kosong di semua SMP dengan kelebihan kapasitas sebesar a% dari total 
kapasitas SMP 
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• % siswa yang menguasai multi bahasa 

• % tahunan angka DO untuk SMU negri 

• % siswa usia 15 di sekolah yang dikelola pemda yang memperoleh nilai G atau sederajat 

• % ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SMP  

• % kehilangan setengah hari sekolah yang disebabkan oleh ketidakhadiran tanpa 
pemberitahuan di SMP 

• % sesi siswa yang terbuang terhadap seluruh ketidakhadiran di SMP 

• % kelebihan kapasitas siswa di SMP 

• % SMP dengan 25% atau lebih (setidaknya 30) bangku kosong  

• Proporsi siswa di sekolah yang mencapai Tingkat 4 atau lebih dalam tes matematika 

• Proporsi siswa di sekolah yang mencapai Tingkat 4 atau lebih dalam tes Bahasa Inggris 

• Rasio tingkat kelulusan di Kota/Kabupaten terhadap tingkat kelulusan Propinsi 

• Total # sekolah dengan kurikulum Kesenian sebagai Dasar [atau program khusus lain]   

• Total # siswa yang mendaftar pada kurikulum Kesenian sebagai Dasar [atau program 
khusus lain] 

• Total # pemuda yang berpartisipasi dalam pentas Seni Jalanan [atau program khusus lain]  

21. Pendidikan TK dan SD  

• % SD dengan 10% atau lebih kelebihan bangku 

• % SD dengan 25% atau lebih kelebihan bangku 

• % kelebihan bangku di tingkat SD 

• Anak balita di sekolah yang dikelola pemda sebesar a% dari seluruh anank usia 3 dan 4 
tahun  

• # siswa yang dikeluarkan dari sekolah selama tahun berjalan per 1000 siswa: SD 

• # bangku yang tak terisi pada semua SD dengan kelebihan kapasitas sebesar a% dari total 
kapasitas SD 

• % anak usia 3 tahun yang mempunyai akses ke pendidikan dini berkualitas baik yang 
diadakan secara sukarela. Oleh swasta ataupun dikelola pemda 

• % seluruh anak usia 4 tahun di TK 

• % separuh hari sekolah terbuang akibat ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SD negri 

• % kelas SD dengan 21 sampai 30 siswa 

• % kelas SD dengan kurang dari 21 siswa 

• % kelas SD dengan lebih dari 30 siswa pada kelas satu sampai kelas dua 

• % kelas SD dengan lebih dari 30 siswa di kelas tiga sampai kelas enam 

• % kelas SD dengan 25% atau lebih bangku tersedia tidak terisi 

• % separuh hari sekolah yang terbuang karena ketidakhadiran tanpa pemberitahuan di SD 
negri 

• % siswa yang dikeluarkan secara permanent yang hanya hadir antara 10 dan 25 jam per 
minggu uang sekolah `alternatif 

• % siswa yang dikeluarkan secara permanent yang hanya hadir kurang dari 10 jam per 
minggu uang sekolah `alternative  

22. Pendidikan luar sekolah  

Pedidikan Dewasa  

• 85% penduduk yang melaporkan bahwa mereka punya akses mudah untuk memperoleh 
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pendidikan usia dewasa 

• Penduduk yang melaporkan tingkat kepuasannya sebesar 90%  untuk kesempatan belajar 
seumur hidup dalam masyarakat 

• # orang dewsa yang mendaftar dalam kursus pendidikan dewasa 

• % jam pendidikan dewasa yang dihadiri siswa 

• # pendaftaran pada seluruh kursus pendidikan dewasa yang disediakan dan dijamin oleh 
pemda per 1000 penduduk dewasa.  

Kepemudaan  

• # dari kontak kerja pemuda yang putuskan 

• Total kehadiran di pusat pemuda 

• Kehadiran usia 13-19 di pusat pemuda 

Olah Raga dan Kebudayaan  

• Biaya per kunjungan ke perpustakaan umum 

• Biaya bersih per kunjungan/penggunaan museum 

• # arena bermain milik pemda per 1000 anak dibawah 12 tahun 

• # buku/cetakan lain yang diterbitkan perpusatakaan umum per kepala penduduk 

• # museum yang dioperasikan atau didukung oleh pemda 

• # kunjungan fisik ke perpustakaan umum per kepala penduduk 

• # siswa yang mengunjungi museum dan galeri dalam kelompok yang dikelola sekolah 

• # museum yang terdaftar dibawah skema daftar museum nasional 

• # kunjungan ke/penggunaan museum per 1000 penduduk 

• % arena bermaian yang sesuai dengan standar nasional untuk arena bermain daerah yang 
tidak dilengkapai sarana bermain  

• % arena bermaian yang sesuai dengan standar nasional untuk arena bermain daerah yang 
dilengkapai sarana bermain  

• % arena bermain yang sesuai dengan standar nasional untuk arena/lingkungan bermain 
lebih luas yang dilengkapai sarana bermain 

• Belanja per kepala penduduk untuk fasilitas dan kegiatan budaya dan rekreasi 

• Kolam renang dan pusat olah raga: biaya bersih per yang berenang/kunjungan 

• Kolan renang dan pusat olah raga: # yang berenang dan kunjungan lain per 1000 
penduduk 

Usai Jam Sekolah  

• Memelihara atau meningkatkan # program di luar jam sekolah yang berfokus pada 
pengembangan ketrampilan komputer 

• Meningkatkan # program di luar jam sekolah yang berusaha untuk meningkatkan 
ketrampilan komputer 

• Memberdayakan besarnya pendanaan yang diperoleh melalui kemitraan dan sumber baru 

• Meningkatkan # relawan dalam program usai sekolah 

23. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  

• 90% industri yang dituju yang akan puas dengan kesiapan tenaga kerja yang disediakan 
oleh penyedia jasa pendidikan  
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• 100% industri yang dituju memiliki cukup pekerja yang memenuhi syarat dimana 70% 
merupakan penduduk kota/kabupaten 

• 95% lulusan dari Pembinaan Pendidikan Umum mendapat pekerjaan, meneruskan ke 
pendidikan yang lebih tinggi atau mampu memenuhi tujuan pribadi  

• 90% pendaftar dalam program belajar membaca dapat membaca pada tingkat di atas 
standar nasional setelah menyelesaikan program 
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24. Pemilihan  

• # pemilihan  

• % waktu terdapat setidaknya satu pelamar yang memenuhi syarat yang diajukan ke DPRD 
per lowongan 

• # pemilihan khusus dan regular DPRD yang diadakan 

• Waktu pemilihan dari penutupan poling sampai ke hasil akhir pada pemilihan seluruh 
Kota/Kabupaten 

• # aplikasi 

• Waktu pemilihan mulai dari poling ditutup sampai ke hasil akhir pada pemilihan 
kota/kabupaten 

• Pngurangan dalam waktu staf yang dibutuhkan per pemilihan  

25. Pemberdayaan wanita  

• Total nilai rupiah penghargaan Kota/kabupaten kepada Badan Usaha Minoritas/Badan 
Usaha Wanita 

• % penghargaan Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita Kota/Kabupaten 
dibandingkan dengan tujuan tahunan 

• # usaha Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita yang disertifikasi Kota/Kabuapten 
yang mendaftar 

• # perusahaan yang mengikuti pelatihan Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita 

• % kenaikan dalam Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita yang bersertifikat 

• Pemanfaatan aktual dari total rupiah yang dibelanjakan oleh Kota/Kabupaten dengan 
seluruh Badan Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita 

• Kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja 

• % penghargaan kompetisi pengadaan dibawah $5.000 untuk sertifikasi rekanan Badan 
Usaha Minoritas/Badan Usaha Wanita 

26. Keahlian Tehnik -- Engineering 

Survey dan Pemetaan  

• Rata-rata biaya per rencana wilayah yang dianalisa 

• Skala waktu pemantauan persiapan untuk memastikan waktu minimal antara dimulai dan 
diselesaikannya pedoman. Targetnya satu bulan, mulai dari draft sampai disahkan. 
Menurunkan biaya produksi dengan dimungkinkannya penambahan oplah cetakan. (%) 

• # permintaan data yang dipenuhi 

• % permintaah data yang dipenuhi dalam jangka waktu yang telah disepakati 

• % survey yang direncanakan terselesaikan 

• Biaya staf per permintaan data yang dipenuhi 

Perencanaan -- Planning  

• Studi tehnik – hari dalam kalender untuk menyelesaikan tinjauan awal  

• Ukuran (m) linier dari trotoar yang diminta  

• # jalur beton pembatas jalan yang dibangun 

• # jalur beton pembatas jalan yang diminta  

• # (m) linier trotoar yang dibangun  
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• # perjanjian [atau program khusus lain] yang sedang berjalan 

• # perjanjian [atau program khusus lain] tentang jalan yang diterapkan 

• % proyek pembangunan yang diselesaikan sesuai anggaran awal dan tepat waktu 

• % penyeberangan jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk orang cacat 

• Rancangan proyek yang diselesaikan sesuai dengan tanggal kontrak awal 

• Mengirimkan rencana pengendalian banjir kepada konsultan pada hari kerja 

• Secara teratur memberikan komentar atas permohonan perencanaan  

27. Fasilitas  

• Rata-rata belanja per program yang terukur 

• Rata-rata belanja per peserta program yang terukur 

• # peserta per program yang terukur 

• % rumahtangga yang melaporkan berpartisipasi dalam program dan kegiatan khusus 
survey masyarakat 

• % peserta yang memberi nilai fasilitas 4 atau 5 pada survey pengguna 

• Pendapatan sebagai a% dari belanja operasional  

28. Administrasi keuangan  

• % dari waktu laporan tahunan yang disiapkan dan didistribusikan dalam 60 hari kerja 
setelah akhir tahun 

• % waktu menjawab pertanyaan penduduk secara cepat dan sopan 

• Rasio diversifikasi investasi yang sesuai peraturan 

• Hasil kelompok investasi (pendapatan bunga) dibandingkan dengan pemda lain yang 
sebanding 

• Memenuhi semua batas waktu berkaitan dengan pinjaman dan sumber pendapatan lain 

• Belanja operasional dan pemeliharaan per kaki persegi untuk semua fasilitas yang 
dipelihara oleh bagian administrasi keuangan  

• Untuk memenuhi batas waktu memproduksi laporan pemantauan anggaran bagi DPRD 
(%) 

• Untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam proses penganggaran untuk 
presentasi laporan dan informasi kepada DPRD (%) 

• Perputaran waktu untuk hutang dagang sesuai batas waktu (dalam hari kalender) 

29. Laporan Keuangan  

• Penghargaan APEKSI/APKASI untuk Pelaporan Keuangan Terbaik yang diterima 

• Laporan kinerja tahunan komprehensif yang diterbitkan pada 31 Januari 

• Laporan keuangan yang didistribusikan tidak lebih dari 10 hari kerja setelah akhir bulan 

• Laporan keuangan tersedia bagi publik (%) 

30. Administrasi Dinas Kebakaran  

• Maksimum keluhan konsumen dan/atau keluhan atas profesionalitas pelayanan keamanan 
publik kurang dari satu % dari total volume/banyaknya telpon masuk 

• Tagihan ambulans seperti dibandingkan dengan rata-rata tolok ukur (contoh: 115%) 

• Membantu usaha dan industri baru dengan rencana bila terjadi bencana (#) 

• Kontak dari penduduk/rumah tangga mengenai Informasi Pengelolaan Keadaan Darurat 
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(#) 

• Pelaksanaan pengelolaan keadaan bahaya (#) 

• Belanja per kepala penduduk 

• Mendanai, memelihara dan menjalankan fungsi-fungsi dinas 24/365 (%) 

• Meningkatkan # relawan pemadam kebakaran sebesar 25% 

• # petugas pemadam kebakaran per 1000 penduduk (target kurang dari 1,0) 

• # kursus pelatihan internal  

• # jam pelatihan internal: Penyelia dan Non-Penyelia 

• # peninjauan rencana 

• # perbaikan program 

• # calon petugas pemadam kebakaran terlatih  

• % petugas pemadam kebakaran yang juga merupakan Tehnisi Kesehatan Dalam Keadaan 
Darurat 

• % peninjauan rencana yang diselesaikan dalam 10 hari 

• % calon petugas pemadam kebakaran terlatih yang lulus 

• Respn terhadap 100% keluhan konsumen atau permintaan informasi dalam 48 jam (%) 

31. Operasional Pemadam Kebakaran  

• % pelatihan yang disyaratkan yang diselesaikan 

• Mempertahankan kematian akibat kebakaran di perumahan kurang dari dua per tahun 

• Kecelakaan yang memerlukan perawatan medis “sesuai kebutuhan” 

• Syarat rapat unit medis propinsi atau nasional 

• # Bantuan pemadaman kebakaran di wilayah pemda tetangga yang diberikan  

• # Bantuan pemadaman kebakaran yang diterima dari dinas kebakaran pemda tetangga  

• # kebakaran tak disengaja di rumah tinggal yang terbatas pada ruangan asal api 

• # kebakaran tak disengaja di rumah tingal per 10,000 rumah tinggal 

• # kematian dan korban lukan akibat kebakaran yang tak disengaja di rumah tinggal per 
100.000 penduduk 

• # tanda bahaya palsu yang disebabkan oleh perangkat pendeteksi api otomatis per 1000 
properti non-domestik  

• # kebakaran besar per 10.000 penduduk 

• % panggilan pemadam kebakaran aktif dimana alat pemadam dikerahkan dalam 9 menit 
dari waktu alarm berbunyi 

• % kebakaran yang dilokalisir ke ruangan atau daerah asal kebakaran 

• % panggilan atas pemadam kebakaran dimana standar nasional untuk lamanya mobil 
pemadam dipenuhi 

• Menurunkan korban luka akibat kebakaran dari 13,3 menjadi 11 orang per 10.000 
penduduk per tahun 

• Waktu tanggap sampai dengan delapan menit (%) 

• Waktu tanggap sampai dengan empat menit (%) 

• # total panggilan pemadam kebakaran  (diluar panggilan palsu) per 10.000 penduduk 

32. Sarana dan prasarana dinas kebakaran  

• # inspeksi atas peralatan/mesin pemadam kebakaran 

• Rata-rata biaya pemeliharaan tahunan per mobil pemadam kebakaran 
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• Waktu rata-rata dalam satu tahun satu mobil pemadam kebakaran tidak bisa digunakan 
karena a) rusak dan b) kegiatan pemeliharaan 

• Waktu rata-rata dalam satu tahun satu mobil pemedam kebakaran tidak bisa digunakan 
karena rusak 

• Waktu tanggap maksimum dari mobil no.25 

• Waktu tanggap maksimum dari mobil no. 27 

• % situasi dimana peralatan cadangan yang memadai tidak tersedia secara langsung 

• % perbaikan darurat yang diselesaikan dalam 48 jam 

• % pelanggan yang memberi nilai prosedur dan perbaikan sebagai sangat baik/luar biasa 

33. Pencegahan Kebakaran  

• # inspeksi pencegahan kebakaran  

• # penyidikan 

• # kelas pelatihan yang diselenggarakan 

• 3.500 inspeksi tahunan yang jatuh tempo/terselesaikan (%) 

• Waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan inspeksi untuk sertifikasi keamanan 
dari bahaya kebakaran 

• Biaya per kontak/hubungan dengan masyarakat 

• Kerugian dalam rupiah langsung dari kebakaran per Rp 1.000.000.000 properti yang 
dilayani 

• Biaya pencegahan kebakaran per Rp 1.000.000.000 properti yang dilindungi 

• Menjaga siklus waktu proses inspeksi kebakaran pada tingkat 12 hari  

• # kebakaran yang (dicurigai) disengaja per 1.000 rumah tangga 

• # kebakaran gedung/bangunan rumah tinggal per 1.000 rumah tangga 

• # pelanggaran per rumah yang didiami yang diinspeksi 

• % kasus pelanggaran peraturan tentang kebakaran yang dituntaskan pada inspeksi kembali 
yang pertama 

• % lokasi yang diinspeksi tiap tahunnya 

• Waktu tanggap untuk permintaan sertifikasi kediaman/rumah tinggal 

• Waktu tanggap untuk penunjukkan perusahaan penginspeksi kebakaran   

34. Promosi dan cakupan sosialisasi bahaya kebakaran  

• Program pembinaan bagi remaja penyebab kebakaran 

• Memelihara % konsumen yang merasa aman karena merasa dinas kebakaran melindungi 
mereka dalam kasus kebakaran pada tingkat 94% 

• # program kesiapan bencana dan perbaikan rumah dan usaha 

• # perwakilan bisnis/usaha 

• # kelas CPR dan P3K bagi masyarakat yang diselenggarakan 

• # penduduk yang menerima sertifikat CPR 

• # insentif untuk mendorong pemasangan sistem pencegah kebakaran di rumah baru 
ataupun lama 

• # program keselamatan jiwa [atau program khusus lain] 

• # program yang memanfaatkan keselamatan umum dan sumber daya masyarakat untuk 
meningkatkan daya tolong diri sendiri dari kebakaran dan untuk menolong orang lain  
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35. Pemadaman Kebakaran  

• Waktu rata-rata memproses panggilan  

• % rata-rata kerugian nilai bangunan karena kebakaran 

• Waktu tanggap pemadaman kebakaran akan meningkat sebesar lima % poin 

• Waktu tanggap sebesar 8 menit atau kurang untuk 90% panggilan pelayanan  

• Tidak lebih 1% dari total panggilan dapat melampaui waktu tanggap 10 menit 

• % waktu pelayanan < 4 menit (hanya untuk panggilan darurat) 

• % waktu tiba < 8 menit (hanya untuk panggilan darurat) 

• % responden yang menilai dinas kebakaran baik/baik sekali dalam survey masyarakat 

• Biaya total per Rp 1 triliun properti yang dilindungi 

• Biaya total per panggilan pemadaman kebakaran 

• Biaya total per rumah tangga  

36. Administrasi kesehatan  

• # seksi dari Dinas Kesehatan yang tata tertibnya di tinjau setiap tahunnya 

• Biaya per bidang pelayanan yang dikelola 

• # dokter umum yang mempunyai akses ke internet 

• # sasaran bidang pelayanan kesehatan yang dicapai dalam satu tahun 

• # bidang pelayanan yang dikelola 

• % sasaran bidang pelayanan kesehatan yang dicapai 

• % staf yang memperoleh program pelatihan awal yang disyaratkan kota/kab. 

• % pegawai yang mempunyai akses ke komputer, e-mail dan internet 

• % kelas keselamatan dan kelas pelatihan lain yang diwajibkan yang diselesaikan 

• % sasaran yang dicapai 

• % proyek yang diselesaikan 

• % batas waktu pelaporan yang dipenuhi 

• % kelas pelatihan yang difailitasi atau diselesaikan 

• Varian dari belanja tahun berjalan dengan belanja aktual 

37. Inspeksi kesehatan  

• Biaya rata-rata per inspeksi kematangan buah jeruk 

• Biaya per wilayah pelayanan yang di awasi 

• Tingkat kecelakaan penyakit akibat makanan per 100,000 

• Memantau dan memproses semua dokumen secara tepat waktu 

• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan dan perlindungan 
konsumen 

• # inspeksi pelayanan makanan 

• # sertifikat pengiriman buah, sayuran, dan kacang yang dikeluarkan 

• # tumpukan buah jeruk yang diuji standar kualitasnya 

• # permintaan media yang ditanggapi 

• # hubungan media 

• # sasaran yang dicapai 

• # pon buah, sayuran, dan kacang-kacangan yang diinspeksi 

• # proyek yang diselesaikan 
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• # program/acara kesehatan masyarakat/umum 

• # batas waktu pelaporan yang dipenuhi 

• # wilayah pelayanan yang dikelola 

• # kelas pelatihan yang difasilitasi atau diselesaikan 

• Psrtisipasi dalam program-program pendidikan 

• % inspeksi telur sesuai dengan standar lengkap yang dipersyaratkan  

• % inspeksi lengkap dan meyeluruh bulir padi  

• % panggilan/permintaan media yang tanggapi dalam waktu 15 menit 

• % panggilan/permintaan media yang direspon  

• % pegawai yang mempunyai akses ke komputer, e-mail dan internet 

• % inspeksi  tempat pengolahan makanan yang harus diterapkan dan diterapkan bagi 
tempat pengolahan makanan dengan resiko tinggi 

• % inspeksi tempat pengolahan makanan yang harus diterapkan dan diterapkan bagi tempat 
pengolahan tertentu lain 

• % inspeksi pelayanan makanan 

• Menurunkan # kasus keracunan makanan di restoran di kota/kab. 

• Menurunkan # restoran yang melakukan pelanggaran besar 

38. Obat-obatan kesehatan  

• Menentukan tingkat obat-obatan anti bakteri 

• Menentukan tingkat obat-obatan generic 

• Menentukan tingkat obat-obatan penyembuh luka 

• Rasio dari tolok ukur indikator kualitas farmasi/apotik yang dicapai 

39. Kesehatan pencegahan dan pemberatansan penyakit  

• # setiap tahun pendaftaran ke UGD untuk pasien dengan kondisi kronis seperti asma dan 
diabetes 

• Penutupan 100% daerah pembudidayaan kerang dalam waktu dua jam setelah diterimanya 
hasil tes dengan kandungan racun yang tinggi 

• Tingkat kecelakaan penyakit yang disebabkan oleh makanan per 100.000 

• Meningkatkan % penduduk yang merasa terlindungi dari ancaman penyakit 

• Meningkatkan menjadi 2.224.160 # dosis vaksinasi yang didistribusikan kepada badan 
kesehatan daerah untuk imunisasi anak usia 0-18 

• Meningkatkan menjadi 5 # hasil laboratorium yang dibuat dalam bentuk laporan 
elektronik untuk hasil penyakit infeksi di badan kesehatan daerah dan nasional. 

• Meningkatkan menjadi 83% tingkat imunisasi anak usia 2 tahun 

• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan & perlindungan 
konsumen 

• # anak yang mendapat imunisasi MMR dan DPT 

• # orang yang mendapat vaksinasi flu 

• Angka penderita AIDS per 100.000 penduduk 

• Angka penderita HIV per 100.000 penduduk 

• Angka penderita Chamydia, Gonorrhea, dan Sipilis yang baru dilaporkan pada komunitas 
yang dilayani per 100.000 penduduk 

• Angka penderita TBC yang baru dilaporkan per 100.000 penduduk 
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40. Pengembangan program kesehatan  

• Meningkatkan menjadi 20 # tim peningkatan proses dari Dinas kesehatan 

• Meningkatkan sebesar 10% setiap tahun # penyelidikan dari masyarakat umum untuk 
memeriksa standar, kelengkapan ijin, dan/atau status penyedia, fasilitas dan pelayanan 
pemeliharaan kesehatan 

• # dokter umum yang memiliki akses ke internet 

• # program/acara kesehatan masyarakat 

• Kenaikan % anak yang tetap berada di kursi mobil ketika mengalami kecelakaan mobil 

• Partisipasi dalam program pendidikan  

41. Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)  

• # setiap tahun pendaftaran ke UGD untuk pasien dengan kondisi kronis seperti asma dan 
diabetes 

• Waktu rata-rata untuk memproses panggilan (dari waktu yang tertera di kartu panggilan 
sampai waktu yang tertera di kartu berangkatnya ambulans) 

• Biaya per klien dewasa dan manula/klien lama 

• Konsumen memberikan penilaian memuaskan setidaknya 90% 

• Meningkatkan # keluarga yang punya hubungan dengan penyedia pemeliharaan kesehatan 

• Meningkatkan % bayi yang lahir dengan berat badan normal 

• Meningkatkan menjadi 61% proporsi wanita yang berpartisipasi dalam program WIC yang 
menyusui bayinya paling sedikit 5 minggu 

• Meningkatkan menjadi 65% proporsi inspeksi pelayanan dan fasilitas pemeliharaan 
kesehatan yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan 

• Meningkatkan menjadi 80% proporsi failitas rontgen yang sesuai dengan aturan keamanan 
dan keselamatan 

• Meningkatkan menjadi 90% proporsi keluhan, tuntutan karena membahayakan nyawa dan 
keselamatan pada penyedia fasiltas perawatan kesehatan yang bisa diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditetapkan 

• Meningkatkan menjadi 90% proporsi orang tua dengan batita yang dikirimi materi 
promosi kesehatan Profil ANAK 

• Tingkat kesehatan seksual seperti diukur oleh # diganosa gonorrhea 

• # klien dewasa dan manula/klien lama yang dilayani 

• # anak yang dimunisasi MMR dan DPT 

• # anak dibawah 2 tahun yang memperoleh pelayanan 

• # perawatan gigi  (dimana pelayanan disediakan) 

• # imunisasi 

• # tes laboratorium 

• # pasien yang menunggu lebih dari 26 minggu untuk perjanjian rawat jalan 

• # pasien yang menunggu lebih dari 6 minggu untuk pasien rawat jalan 

• # pasien yang menunggu lebih dari 18 bulan untuk perawatan rawat inap 

• # pasien yang menunggu lebih dari 2 bulan untuk perawatan rawat inap 

• # orang yang memperoleh vaksinasi anti flu 

• # ibu hamil yang mendaftar ke pelayanan kesehatan dalam tiga bulan kehamilan 

• # manula yang menerima pelayanan 

• # wanita yang menjalani pemeriksaan kanker rahim 
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• % kenaikan dalam masalah dan perawatan gigi dan medis setiap tahun  

• % kenaikan dalam perhitungan pasien yang tidak ganda 

• % klien dewasa dan manula/klien lama yang merasa puas dengan pelayanan 

• % klien pemesan makanan diantar ke rumah yang berada pada atau di bawah kategori 
resiko gizinya rata-rata 

• % klien yang tetap menempati rumahnya setelah satu tahun pelayanan 

• % anak dibawah uasi 2 tahun yang menerima pelayanan 

• % masalah gigi yang ditemui (dimana pelayanan disediakan) 

• % imunisasi 

• % tes laboratorium 

• % pasien mampu menemui dokter umum dalam 48 jam 

• % pasien dengan jantung berhenti total akibat alas an medis (tidak termasuk luka berat) 
yang diantar ke rumah sakit dengan nadi yang masih teraba 

• % ibu hamil mendaftar ke pelayanan kesehatan dalam tiga bulan kehamilan 

• % panggilan Prioritas Satu (keadaaan yang membahayakan jiwa) yang direspon dalam 
waktu kurang dari 10 menit 

• % manula yang menerima pelayanan 

• Menurunkan sebesar 3% per tahun angka kehamilan yang tidak diinginkan selama 6 tahun 
ke depan 

• Menurunkan # kasus meningitis, pertusis, TBC dan sipilis 

• Menurunkan % anak yang pernah dan sedang mengalami kerusakan gigi 

• Tingkat kehamilan pada remaja (per 1000 wanita usia 13-17) 

• Kehamilan remaja diukur untuk kehamilan dibawah usia 18 

• Waktu tunggu (dalam hari) bagi pelayanan kesehatan untuk wanita hamil dan anak 

42. Penularan penyakit seksual dan penyakit menular lain  

• % pertanyaan mengenai penyakit menular seksual yang terjawab pada panggilan telpon 
atau kunjungan langsung 

• Tingkat kesehatan seksual seperti diukur oleh # diagnosa gonorrhea 

• # kasus penyakit sipilis, dll.  

• Angka kasus penderita baru penyakit TBC yang dilaporkan per 1.000 penduduk 

• Angka penderita baru penyakit Chlamydia, Gonorrhea, dan Sipilis yang dilaporkan dalam 
masyrakat yang dilayani per 100.000 penduduk 

• Angka penderita AIDS per 10000 penduduk 

• Angka penderita HIV per 100.000 penduduk 

43. Administrasi Perumahan  

• Mencapai belanja maksimum terhadap anggaran modal 

• # permintaan informasi dan bantuan 

• Biaya per proyek 

• Biaya per proyek/kemitraan 

• # proyek/kemitraan 

• # total orang yang dibantu melalui program Rehabilitasi Keluarga Single dan Program 
Perbaikan Rumah Darurat [atau program khusuh lain] 
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44. Perumahan dan pertanahan  

• # permintaan informasi dan bantuan bagi Kerukunan Bertetangga [atau program khusus 
lain] 

• # rumah tangga yang telah diantisipasi yang dilayani 

• Survey kepuasan konsumen yang mencakup isu aksesibiltas, isu kepegawaian (sangat 
membantu, dll) dan komunikasi/informasi (pemahaman, dll.) 

• # total individu yang menerima pinjaman melalui Program Obligasi Hipotek Rumah 
Keluarga Tunggal untuk perumahan [atau program khusus lain]  

• % perumahan yang dihuni pemilik  

 Strategi perumahan  

• Penurunan dari emisi CO2 (dalam ton) yang dicapai melalui inisiatif efisiensi energi 

• Mencapai belanja maksimum terhadap anggaran modal 

• Mendanai 120 rumah berharga terjangkau per tahun  

Saran Perumahan  

• Pemohon dalam daftar perumahan 

• Pemohon yang berhasil mendapat rumah 

• Keluhan beralasan mengenai pelayanan  

Peningkatan hibah/bantuan  

• Kepuasan konsumen dengan dana bantuan yang disediakan (# keluhan yang beralasan) 

• Proporsi dari anggaran yang dibelanjakan  

• Dana Bantuan Perbaikan Rumah yang diselesaikan (atau program khusus lain) 

• Dana Bantuan Rumah untuk Berbagai Fungsi yang diselesaikan [atau program khusus lain] 

• Dana bantuan untuk fasilitas orang cacat yang diselesaikan [atau program khusus lain] 

• Dana bantuan renovasi yang diselesaikan [atau program khusus lain] 

Gedung yang dihuni beberapa penyewa 

• Rumah dalam properti hunian bagi beberapa penyewa yang distandardisasi (kumulatif) 

• Tindakan penerapan peraturan yang dimulai 

• Properti terdaftar atas skema perijinan rumah dengan multiple penyewa (kumulatif)   

45. Peruntukan perumahan/pencemaran air  

• Penurunan emisi CO2 (dalam ton) yang dicapai melalui inisiatif efisiensi energi 

• Belanja bersih per kepala penduduk untuk kesehatan lingkungan & perlindungan konsumen 

• % dari pemantauan acara/kegiatan yang memenuhi syarat 

• # permintaan inofrmasi dan bantuan bagi Kualitas Lingkungan  

• % inspeksi/pangambilan contoh dalam pengolahan awal, air buangan & limbah, dan lainnya 

• Nilai terhadap daftar periksa (ceklist) penerapan praktek inovatif bagi standar kesehatan 
lingkungan  

• Zat kimia yang dilepaskan ke udara oleh perusahaan manufaktur dalam pon per tahunnya 

• # hari dengan kualitas udara “bagus” nya dibawah standar kualitas udara 
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46. Supervisi dan Penyelesaian Perselisihan Perijinan Perumahan  

• # keluhan beralasan mengenai pelayanan 

• Apakah pemerintah mempunyai strategi tertulis dan pro-aktif untuk memerangi kecurangan 
dan kesalahan? (ya/tidak) 

• Proporsi bangunan sector swasta tidak sesuai yang disesuaikan atau dirobohkan sebagai 
hasil langsung dari tindakan pemerintah daerah 

• Proporsi bangunan sector swasta yang telah kosong lebih dari 6 bulan dan kemudian 
digunakan kembali sebagai hasil langsung dari tindakan pemerintah daerah  

• % keluhan dari hasil investihasi staf kurang dari 48 jam 

• % kasus atas inisiatif staf vs keluhan penduduk 

• # ijin yang dikeluarkan  

• # inspeksi ketaatan terhadap ketentuan 

• # keluhan tata ruang yang diinvestigasi 

• # keluhan tata ruang yang diinvestigasi  

• Kepuasan para penyewa perumahan milik pemda dengan pelayanan keseluruhan disediakan 
oleh pengelola perumahan 

• Rasio kasus mediasi penggunaan tanah terhadap penataan ruang ulang dan variannya 

47. Perencanaan Perumahan  

• Mendanai 120 rumah berharga terjangkau setiap tahun 

• # rencana bangunan yang direview 

• % rumah baru yang dibangun di atas tanah yang pernah dibangun  

• Biaya perencanaan per kepala penduduk 

• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana awal 
bangunan yang telah disetujui sebagai % dari total ijin yang diberikan. 

• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana awal 
bangunan yang telah disetujui 

• % aplikasi yang ditetapkan dalam waktu 8 minggu 

• % aplikasi/permohonan penghuni rumah yang ditetapkan dalam waktu 8 minggu 

• % aplikasi/permohonan non-penghuni rumah yang ditetapkan dalam 8 minggu 

• Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menetapkan semua aplikasi/permohonan 

• # unit rumah yang terjangkau bagi keluarga dan individu 

• Bantuan sewa yang disediakan bagi penduduk berpenghasilan rendah di pasar perumahan 
swasta (#) 

• # unit perumahan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemda bagi kerluarga dan 
manula 

• Tingkat hunian unit perumahan umum 

• Kenaikan # keluarga dengan penghasilan rendah/sedang yang dibantu 

• # pembeli rumah yang dibantu 

• # unit rumah SMART [atau program khusus lain] yang disertifikasi 

• # unit rumah SMART [atau program khusus lain] yang diselesaikan 

• # unit rumah yang dibangun 

• # unit rumah yang dibangun/dikuasai 

• # unit rumah yang dikuasai 

• Rata-rata penghasilan keluarga sebagai suatau % dari nilai rata-rata harga jual rumah untuk 
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keluarga tunggal 

• Rata-rata penghasilan keluarga sebagai suatau % dari rata-rata tahunan pembayaran hipotek 
rumah untuk keluarga tunggal 

• % rumah tangga yang mampu membeli seharga nilai tengah rumah untuk keluarga tunggal 

• Kebalikan dari lapangan kerja terhadap keseimbangan perumahan 

• Tingkat rata-rata sewa apartemen di kota/kab 

• # unit perumahan yang disubsidi per orang 

• Tingkat kekosongan rata-rata perumahan multi kerluarga setiap tahun  

• Unit perumahan baru relatif terhadap rumah tangga baru 

• Unit multi keluarga baru sebagai suatu % dari total unit hunian baru yang diijinkan 

• Unit keluarga tunggal sebagai suatu % dari total perumahan 

• Unit multi keluarga sebagai suatu % dari total perumahan 

• Tingkat kekosongan perumahan setiap tahun 

48. Sumebr Daya Manusia  

• # rapat pengelola dinas strategis yang diselenggarakan 

• # aplikasi/lamaran yang diproses 

• # lowongan yang terisi 

• # tindakan kepegawaian yang disusun 

• # kontrak rekrutmen yang dilaksanakan 

• # berkas yang diambil dan disimpan  

• # Evaluasi Kinerja Pegawai yang diproses 

• # verifikasi tertulis.lewat telpon yang dilakukan 

• # dokumen yang diterima 

• # transaksi penggajian yang diproses 

• # dokumen pengadaan dan keuangan yang diproses 

• # perubahan gaji 

• # peninjauan rincian tugas 

• # survey terhadap gaji 

• # tindakan kedisiplinan yang diproses 

• # keluhan yang diproses 

• #  dengar pendapat Tahap 3 (sebelum pemecatan) yang diselenggarakan 

• # arbitrasi pihak ketiga 

• # pelamar kenaikan jabatan yang dites 

• # calon petugas pemadam kebakaran yang dites 

• # ujian yang dilaksanakan  

• # orientasi pegawai baru 

• # peserta pelatihan 

• Mengurangi # klaim/tuntutan kerugian karena melewati batas waktu 

• Meningkatkan % kontrak pekerja yang memerlukan disusun dan dilaksanakannya kebijakan 
dan prosedur 

• Melakukan 95% dengar pendapat mengenai disiplin/keluhan dalam masa kontrak 

• Menurunkan # dari klasifikasi yang dikompensasi jauh di atas atau di bawah tingkat 
klasifikasi sebanding dengan menggunakan strategi pasar yang wajar.  
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• % pegawai yang menilai Kota/Kab sebagai tempat yang baik untuk bekerja 

• # proses penerimaan pegawai 

• Waktu siklus rata-rata dari penerimaan pegawai 

• # peserta program pelatihan 

• # klaim undistri yang diajukan 

• Tingkat perputaran pegawai 

• Pegawai menilai keseluruhan pekerjaan memuaskan 

• Representasi keragaman 

• Waktu rata-rata untuk menyelesaikan proses penerimaan pegawai 

• Penggunaan cuti sakit per 1000 jam kerja  

• Tingkat kerugian waktu yang hilang 

49. Sistem Informasi  

• % waktu perusahaan network siap untuk melakukan Pengiriman Dengan Bantuan 
Komputer (CAD) 

• % waktu perusahaan network siap untuk aplikasi keuangan  

• % waktu jaringan data di Network Telekomunikasi Area tersedia 

• % panggilan di loket bantuan terselesaikan dalam satu hari 

• Biaya Loket bantuan per panggilan di Loket Bantuan yang diproses 

50. Internal audit – BAWASDA 

• Audit yang dilakukan 

• Badan/dinas/kantor yang diaudit 

• Rekomendasi yang dibuat 

• Rekomendasi yang diterima 

• Audit per auditor 

• Rekomendasi per auditor 

• % audit yang diselesaikan tepat waktu 

• % badan/dinas/kantor yang diaudit 

• % rekomendasi yang diterapkan 

51. Irigasi/Drainase  

• % permintaan untuk melakukan pemeliharaan yang datang dari staf drainase 

• penghematan biaya proyek hasil dari pekerja pelayanan masyarakat 

• Beban kerja pelayanan masyarakat (jam) oleh relawan pelayanan masyarakat 

• % penampungan air buangan yang dibersihkan 

• Biaya rata-rata peningkatan jalan (per lokasi) 

• % peningkatan jalan yang melewati batas waktu yang diselesaikan setiap tahun 

• % penampungan/lubang got yang direview dan dievaluasi 

• Seringnya kolam meluap (# kali kolam melebihi ketinggian air maksimum dalam 100 tahun) 
sebagai suatu % dari total # kolam yang ada  

• Biaya per kolam yang dipelihara (biaya pemeliharaan kolam dibagi oleh total # kolam yang 
ada) 

• Biaya pemeliharaan saluran pembuangan per mil sistem (biaya pemeliharaan bukan-kolam, 
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bukan-selokan, bukan-gorong-gorong dibawah jalan) 

• Rata-rata lamanya waktu gangguan pelayanan air yang tak direncanakan tidak lebih dari 5 
jam 

• Pengolahan air - % ketaatan terhadap ketentuan (berdasarkan hari per tri-wulan) dimana 
semua standar peraturan yang harus dilaporkan terpenuhi 

• % contoh uji bakteri setiap bulan yang sesuai dengan syarat TNRCC (100 contoh per bulan) 

• # pemeliharaan rutin yang dilakukan pada pompa dan motor per tahun 

• % contoh residu klorine yang sesuai dengan syarat TNRCC 

• # perbaikan utama yang tidak penting yang di tunda per bulan 

• % perbaikan air yang bocor yang diselesaikan dalam 7 jam 

• # hidran air yang menjalani pemeliharaan rutin per tahun  

• Membatasi satu rata-rata tahunan # musim hujan yang berlebihan yang dapat dikendalikan 
dan dipantau oleh lokasi Luapan Air Kotor Gabungan 

• Memelihara jumlah populasi ikan salmon dan Steelhead di anak sungai pedesaan dan terus 
menghitung # ini untuk menentukan status usaha-usaha pelestarian 

• Penurunan tiap tahun dalam penggunaan air (acre – kaki) melalui pelesatrian dan 
pemanfaatan kembali 

• Hari puncak penurunan dalam penggunaan air setiap tahun – gallon per hari  

• Pengalaman kejadian dalam kesehatan masyarakat dimana kualitas air akut menjadi nol per 
tahun 

• Memulihkan pelayanan paling sedikit 95% dari kecelakaan akibat air kadaluarsa yang tidak 
disengaja dalam 10 jam atau kurang 

• # kebocoran dalam pipa utama per 100 kilometer pipa air utama dalam satu tahun  

• # tertimbang hari ketika anjuran mendidihkan air dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan 
Medis, diterpakan pada supply air dari pemda 

• % pelayanan perbaikan yang diperlukan yang dilakukan sebelum jadwal pembacaan meteran 
berikutnya 

• % konsumen terpengaruh oleh gangguan pelayanan akibat perbaikan  

• Lamanya rata-rata waktu per gangguan pelayanan  

• % gangguan dengan pelayanan yang dipulihkan dalam 4 jam 

• # gangguan per 1.000 konsumen 

• # kali penggunaan selang penyiram air dilarang 

• Lamanya rata-rata waktu penggunaan selang penyiram air dilarang 

52. Bagian Hukum  

• % tuntutan hukum yang diajukan mulai tahun 1999 dan seterusnya yang diproses 

• % dokumen hukum yang dirancang dalam dua minggu 

• % permintaan yang direspon dalam lima hari 

• % tuntutan hukum yang diselesaikan  

• % dokumen hukum yang diselesaikan dalam dua minggu 

• % kerugian atas kerusakan properti yang dikumpulkan 

• # batas waktu pengadilan/banding yang terlewatkan 

• # jam pendidikan lanjutan untuk etika hukum  

• # organisai professional 

• # class action baru (manfaat) 
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• # gabungan tuntutan hukum dari berbagai pihak/organisasi  

• # rapat DPRD, komisi 

• # jam proses hukum lanjutan 

• % kasus tuntutan sipil yang diselesaikan dengan kemenangan di pihak pemda atau dalam 
batas penyelesaian damai yang ditetapkan 

• % klien yang melaporkan bahwa nasehat yang disediakan pengacaranya jelas, relevan dan 
tepat waktu 

• Angka rata-rata bagi pelayanan pemda sendiri per jam (termasuk biaya overhead) 
dibandingkan dengan rata-rata jam untuk pelayanan konsultasi di luar pemda 

• Tingkat perputaran pegawai 

• % asset yang diperoleh kembali 

• % kontrak yang diproses dalam 10 hari 

• % banding pribadi yang dimediasi oleh pemda 

• # laporan atas siklus waktu yang disedikan bagi badan/dinas lain  

• Penurunan rata-rata dalam total waktu pemrosesan 

• Kenaikan # permasalahan pengadilan yang diajukan untuk penyelesaian perselisihan 
alternatif dan keputusan hukum yang menguatkan 

• Kerja untuk efisiensi dalam # kasus atau proyek yang ditangani oleh staf penuntut per jam 
pegawai 

• Berusaha untuk memastikan bahwa premi asuransi dan pembayaran klaim pemda tetap 
rendah dibandingkan dengan kota-kota lain 

• Berusaha untuk memastikan bahwa pembayaran dan upah pengacara pemda dibayarkan 
pada tingkat yang tidak melebihi sebelumnya (disesuaikan) 

• Tingkat disposisi 

• Usia dari kasus disposisi (idealnya 90 hari) 

• % surat perintah yang diterbitkan dalam 72 jam setelah dilaksanakannya 

• # jam pelayanan masyarakat yang disediakan bagi dinas lain 

• Ketepatan (% transaksi) 

• # jam pelatihan yang disediakan 

53. Pengelola Kekayaan Daerah -- asset management 

• % nilai pasar dari nilai buku 

• % banyaknya laporan tri-wulan disusun dan dibagikan paling lambat 30 hari kerja setelah tri-
wulan berakhir.  

54. Walikota -- Mayor 

• % prioritas DPRD yang terselesaikan atau akan terselesaikan pada tenggal tang ditetapkan 

• % penduduk yang merasakan bahwa kota/kab berjalan ke arah yang benar 

• % penduduk yang menilai kota/kab sebagai “baik” atau “sangat baik” untuk hidup 

• Total anggaran yang dikelola dalam triliun 

• # equivalen pegawai tetap yang dikelola 

• Target kinerja yang dikelola secara luas di seluruh kota/kab 

• Keprihatinan penduduk yang memerlukan tindakan (rata-rata bulanan) 

• Persoalan DPRD yang memerlukan tindakan (rata-rata bulanan) 

• Paket pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun (rata-rata bulanan) 
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• Rata-rata hari untuk merespon keprihatinan penduduk 

• Rata-rata hari untuk merespon masalah-masalah yang berkaitan dengan DPRD 

• % DPRD puas dengan cara Walikota menangani masalah-masalah dan yang berkaitan 
dengan DPRD 

• % item paket DPRD yang diajukan ke Kepala Daerah yang memerlukan revisi atau 
perbaikan sebelum dikirim ke DPRD 

• % target kinerja yang dicapai oleh dinas dan badan daerah 

• % keprihatinan penduduk yang direspon dalam 14 hari 

• % masalah-masalah dan hal yang berkaitan dengan DPRD yang direspon dalam 14 hari 

• % item paket DPRD yang dikirim dengan akurat dan tepat waktu 

55. Pemeliharaan Taman  

• % waktu pemintaan pelayanan yang dijawab dalam waktu 24 jam 

• % penurunan kecelakaan akibat keamanan akibat pelatihan dan kewaspadaan 

• % nilai bagus atau lebih baik untuk laporan pelayanan staf mekanik berdasarkan survey 
internal 

• % inspeksi keamanan taman bermain dengan nilai yang cukup 

• % barang-barang berbahaya yang dibuang/dibersihkan dalam 24 jam 

• Frekuensi inspeksi WC per minggu  

• Total galon herbisida yang terpakai per hektar 

• # pohon yang dipangkas per tahun 

• % perbaikan air mancur yang diselesaikan 

• # perbaikan taman umum yang diselesaikan 

• # perbaikan gedung yang diselesaikan 

• # keluhan mengenai taman per tri-wulan 

• # keluhan mengenai arena bermaian per  tri-wulan 

• % penilaian keseluruhan untuk fasilitas taman sebagai”baik” atau “baik sekali” 

• Penghematan air di taman – air yang berhasil dihemat setiap tahun dengan metode 
pelestarian air  

• # total program rekreasi dan usai sekolah per penduduk dibawah 16 tahun 

• % wilayah yang belum tersentuh yang ditutupi oleh rumput liar 

• % pohon yang disangga dengan bilah kayu 

• Total produksi tanaman 

• Perubahan bersih dalam # pohon di lahan-lahan yang dikelola kota/kab 

• Perubahan bersih dalam kualitas dan/atau kuantitas habitat alami/semi alami penting 
daerah 

• Konsultasi langsung dengan penduduk setempat (%) 
Publisitas dari skema/rencana yang akan datang (# per tahun) 

• Pelaksanaan skema yang telah disepakati sesuai anggaran dan pada waktu yang sesuai (%) 

• % skema tata ruang yang disetujui tanpa perlu revisi lebih lanjut 

• Penggunaan seluruh anggaran (%) 

• Penerbitan brosur/selebaran untuk publikasi 

• # lokasi taman kualitas A yang baru  

• % kenaikan dalam partisipasi program lingkungan di danau Kota/Kab. 
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56. Administrasi pertamanan  

• % konsumen pelayanan yang memberi nilai baik atau lebih baik atas survey acara tertentu 

• % proyek yang diselesaikan tepat waitu dan sesuai anggaran 

• % berapa kali informasi pada situs web diperbaharui dalam 2 minggu 

• % kenaikan penduduk yang mengetahui program rekreasi (per survey) 

• % kenaikan pelatihan dalam divisi 

• % banyaknya Buletin dinas diantarkan tepat waktu dengan kurang dari 3 kesalahan 

• Kepuasan konsumen terhadap fasilitas (%) 

• Biaya bersih operasional dan pemeliharaan per kapita 

• Biaya kotor operasional dan pemeliharaan per kapita 

• # pekerja muda temporer saat liburan di Taman dan Pusat Rekreasi 

• # terbuangnya/hilangnya hari kerja pegawai 

• Kenaikan penilaian pelayanan konsumen atas program rekreasi liburan dari 96% menjadi 
98% 

• Memperbaiki tingkat keamanan taman-taman lingkungan dari 88% menjadi 89% 

• Memperbaiki penilaian kulitas pelayanan untuk Fasilitas Rekreasi/Atletik dari 85% menjadi 
86% 

57. Perencanaan dan pembangunan taman  

• Hektar taman per 1.000 penduduk 

• Hektar per ekuivalen pekerja tetap 

• % proyek yang diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran 

• # hektar taman tambahan yang dibangun atau diperbaiki  

• Hektar tiga taman kota per 1.000 penduduk 

• Rasio biaya-manfaat keindahan kota/kab 

• Perolehan kembali biaya perbaikan pusat-pusat rekreasi 

• Memelihara rasio perolehan kembali biaya perbaikan (berasal dari retribusi) bagi Divisi 
Rekreasi pada tingkat 57% 

• % survey masyarakat yang menilai fasilitas taman dan rekreasi bagus atau bagus sekali 

• % rumah tangga yang sering atau sesekali menggunakan fasilitas (dari survey masyarakat) 

• Mil jalan setapak per 1.000 rumah tangga 

• Biaya administrasi – biaya jam pegawai dan bagian tehnik per $100.000 belanja 
pembangunan taman (untuk proyek tender diukur pada waktu penerimaan proyek) 

• Hektar taman per kapita 

• Kaki linier jalan setapak per kapita 

• # rata-rata pusat rekreasi per lingkungan perumahan  

• Kunjungan di pusat rekreasi per penduduk 

• # rata-rata fasiltas masyarakat per lingkungan perumahan 

• # Total sekolah yang mempunyai halaman luasnya dua kali taman lingkungan  

58. Perencanaan -- Planning 

• % Komisi Perencanaan/DPRD memberi nilai sangat baik/di atas rata-rata pada review 
rencana  

• % Komisi Perencanaan/DPRD memberi nilai sangat baik/di atas rata-rata pada pada studi 



Contoh–contoh Indikator Kinerja untuk SKPD 

 

 

87

khusus 

• Biaya akhir rata-rata sebagai suatu % dari biaya perkiraan awal 

• % keluhan yang dijawab dalam lima hari kerja 

• Membalas surat keluhan dalam 15 hari kerja yang menyatakan tindakan apa yang akan 
dilakukan 

• Menjawab semua permintaan tertulis untuk informasi dalam 10 hari kerja 

59. Perencanaan – tata ruang -- Planning – spatial 

• % rencana yang diproses dalam 60 hari 

• % rencana yang diproses dalam 120 hari 

• % studi yang diselesaikan tepat waktu 

• # rencana tahunan wilayah yang direview setiap tahun 

• % rencana wilayah berisikan kebijakan pembangunan utama yang diterapkan dalam 
penggunaan lahan 

• Merespon 100% konsultasi mengenai aplikasi perencanaan dalam 10 hari kerja 

• Nilai terhadap daftar periksa (ceklist) praktek inovatif perencanaan 

• Biaya perencanaan per kepala penduduk 

60. Pengadaan -- Procurement 

• % survey pelayanan konsumen yang dinilai memuaskan atau lebih baik 

• Mensponsori satu kelas tentang prosedur pengadaan tri-wulanan dengan nilai memuaskan 
atau di atas rata-rata 

• Kelas pelatihan sistem pengadaan yang sedang berjalan  

• Dinas-dinas yang terlatih menggunakan akses internet untuk mencari informasi kontrak di 
tingkat pusat/nasional atau propinsi 

• # penwaran yang ditolak atau dilakukan ulang 

• Meningkatkan % permintaan pembelian di bawah $10.000 yang diproses dalam 24 jam dari 
67% menjadi 79% 

• # badan yang mempunyai akses permintaan pembelian on-line 

• # permintaan yang diproses 

• # kontrak rekanan yang diproses 

• # rata-rata hari untuk memproses permohonan penawaran terbuka (Rp 50.000.000 atau 
kurang) 

• Rata-rata haru untuk memproses permohonan informal (Rp. 50.000.000 sampai Rp. 
240.000.999) 

• Rata-rata hari untuk memproses permohonan formal (Rp. 250.000.000 dan lebih) 

• # permintaan yang dikembalikan untuk diperbaiki 

• % permintaan yang dikembalikan untuk diperbaiki 

• # badan yang menggunakan kartu kredit 

• # badan yang menggunakan kartu kredit perjalan dinas 

• % pemilihan rekanan yang berhasil tanpa halangan berkaitan dengan penawaran/tender 
ulang atau protes 

61. Kesejahteraan umum  

• Pelayanan usia dewasa dan medis: terus memenuhi atau melampaui standar nasional untuk 
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memproses 70% permohonan bantuan masyarakat dalam wkatu yang disarankan dengan 
menyediakan pelatihan yang lebih baik dan meningkatkan kesetiaan staf 

• Pelayanan usia dewasa dan medis: % permohonan bantuan masyarakat yang diproses sesuai 
pedoman yang diberikan pusat 

• Anak yang memerlukan bantuan masyarakat - % anak yang tumbuh pada atau dibawah 
185% tingkat kemiskinan nasional 

• Menurunkan # kasus berat mengenai penyiksaan, penelantaran, dan eksploitasi anak, orang 
dewas, dan manula sebesar 25% untuk masing-masing kelompok per 1000 penduduk 

• Menurunkan # penahanan orang dewasa karena NAPZA dan alcohol sebesar 10% menjadi 
5,83 dan 15,62 per 1000 penduduk dewasa dan # penahanan remaja karena NAPZA dan 
alcohol menjadi 1,33 dan 1,90 per 1000 penduduk remaja 

• Menurunkan # penduduk tanpa rumah di kota/kab sebesar 15% 

• Memastikan 80% dari manula dan penduduk cacat diidentifikasi kemungkinan beresiko 
menerima pelayanan untuk mendorong kemampuan mereka tetap mandiri 

• Memastikan pelayanan konsumen yang memuaskan oleh pegawai pemda sehingga badan-
badan Pelayanan Penduduk memperoleh setidaknya 90% dari pelanggan menilai pelayanan 
mereka memuaskan 

• Tingkat kesalahan stempel makanan (%) 

• Stempel makanan: menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan 
mencapai tingkat kesalahan sebesar 5,9% atau kurang melalui pelatihan dan pengendalian 
mutu 

• Membantu 20% lebih keluarga bepenghasilan rendah yang berhak mendapatkan bantuan 
rumah tinggal dan rumah tinggal yang terjangkau 

• % staf yang dilatih 

• Bantuan masyarakat – kebalikan rasioa dari rata-rata # individu yang dilayani oleh dinas 
pelayanan penduduk per kapita 

• Menurunkan penahanan remaja per 1.000 penduduk remaja menjadi kurang dari 23 

• Menurunkan # remaja beresiko menjadi tidak lebih 3 dari setiap 1.000 remaja yang dikirm 
ke LP remaja, RSJ, atau LP lainnya setiap tahun  

• Total # anak yang dilayani oleh Divisi Keluarga dan Anak – Bagian Hukum Kesejahteraan 
Anak 

62. Pendapatan -- Revenues 

Manajemen Dinas -- Departmental Management 

• % formulir umum yang disediakan melalui internet 

• % pertumbuhan kunjungan ke situs web dinas 

• % pertumbuhan transaksi yang diselesaikan lewat internet 

• % konsumen menilai Pusat Pembayaran Kota/Kabupaten dan Loket Informasi secara 
keseluruhan dengan nilai sangat baik atau baik dalam survey pelanggan 

• Maksimum # hari sebelum e-mail yang ditujukan ke dinas dijawab 

Rencana pembayaran bagi bantuan konsumen  

• Pelayanan medis darurat (# rencana pembayaran) 

• Properti (# rencana pembayaran) 
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Investasi tunai  

Tingkat ketepatan prakiraan uang kas 

Pendapatan yang harus ditagih  

• Jumlah pendapatan terkumpul atas pajak usaha yang tertunggak dalam triliun 

• # tuntutan kebangkrutan yang diajukan 

Pajak properti/perijinan  

• Tingkat tunggakan gabungan dari pajak properti yang dijamin dan tidak dijamin 

• Peringkat Kota/Kabupaten di propinsi diantara pemda lain dalam hal pengumpulan pajak 
properti 

• % pengumpulan saat ini 

• Rupiah terkumpul (dalam milyar) 

Pajak Usaha  

• Biaya sebagai % dari pendapatan total yang diperoleh 

• Pendapatan terkumpul dari rekening tunggakan pajak usaha (dalam triliun) 

• % penagih yang memenuhi target pendapatan terkumpul setiap bulannya (hanya untuk 
tunggakan pajak usaha) 

• # usaha terdaftar setelah diidentifikasi dari daftar yang ada di luaran 

• Tingkat tunggakan pajak properti pribadi yang tidak dijamin 

• % kenaikan dalam pendapatan dari penjualan kelebihan properti milik Kota/Kabupaten 

Verifikasi, tunggakan dan keberatan  

• # rencana pembayaran untuk bantuan konsumen: pelayanan medis darurat 

• # rencana pembayaran untuk bantuan konsumen: pajak properti 

• # tagihan tambahan yang diminta: perkiraan pajak 

• # tagihan tambahan yang diminta: perkiraan pelayanan medis darurat 

• # tagihan tambahan yang diminta: asuransi/pengacara 

• # tagihan tambahan yang diminta: perorangan 

• Penagihan pelayanan medis darurat: % yang terkumpul 

• Penagihan pelayanan medis darurat: rupah terkumpul 

• # pembayaran manual yang diproses (pajak) 

• Jumlah rupiah (dalam triliun) 

• Pelayanan medis darurat/klaim asuransi yang ditolak: informasi tidak lengkap 

• Pelayanan medis darurat/klaim asuransi yang ditolak: perlu informasi tambahan 

63. Sanitasi/kebersihan -- Sanitation 

• Total ton sampah rumah tangga - % daur ulang 

• Total ton sampah dikumpulkan yang di daur ulang per rumah tangga 

• Total ton sampah rumah tangga - % yang dijadikan kompos 

• Biaya per kilometer pemeliharaan lahan terkait (yang menjadi tanggungjawab pemda) bersih 
dari sampah dan buangan 

• Biaya pengumpulan sampah per rumah tangga 
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• % penduduk yang puas dengan standar kebersihan 

• % penduduk yang dilayani oleh  

 

64. Kebersihan jalan  

Belanja ber sih per kepala penduduk untuk kebersihan jalan 

65. Penerangan jalan  

• Biaya rata-rata lampu jalan yang berfungsi 

• % lapu jalan tidak berfungsi seperti yang direncanakan 

• Biaya rata-rata pemeliharaan lampu jalan 

66. Jalan raya  

• Waktu tanggap surat pembrritahuan (dalam hari kalender). Target waktu tanggap: 3 hari 
untuk telpon, 6 hari untuk e-mail dan surat. 

• Kepuasan konsumen – diukur melalui survey masyarakat 

• # keluhan per kilometer jalan 

• % penduduk yang menilai pemeliharaan jalan raya baik/baik sekali  

• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer pelapisan aspal 

• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer retakan yang ditambal 

• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer jalan yang dikikis 

• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer selokan yang dibersikan 

• Total jam tenaga kerja setiap tahun per kilometer tambalan yang dilapisi 

• Pelayanan pengguna jalan dengan memberikan saran dan bantuan 

Pengendalian lalulintas jalan  

# hari pengendalian lalulintas sementara pada jalan-jalan dengan lalulintas yang sensitive 

Pemeliharaan Jalan  

• % peningkatan jalan yang diselesaikan dalam waktu dan anggaran yang sesuai 

• % jalan-jalan utama yang diinspeksi setiap minggu untuk mendeteksi kerusakan 

• Peringkat kondisi lubang/retakan yang diperbaiki 12 bulan setelah perbaikan dilakukan. 

• % mil jalan yang memiliki peringkat Index Kondisi Kemulusan Jalan dapat diterima  

• Biaya total per kolimeter jalan kegiatan pemeliharaan permukaan jalan 

• Biaya total per meter aspal untuk penambalan  

• Biaya total per kilogram bahan untuk penambalan retakan 

• Biaya total per meter persegi bahan untuk melapisi tambalan 

• % jalan raya dengan standar kebersihan yang tinggi 

• % jalan raya dengan standar kebersihan yang memadai 

• % total kilometer jalan yang dilapisi kembali atau diperhalus 

• Total ton aspal yang digunakan 

• % pelapisan jalan yang diselesaikan yang memenuhi syarat ketebalan tertentu 

• % pelapisan jalan yang diselesaikan yang memenuhi syarat kepadatan teknis tertentu 

• Biaya pemeliharaan jalan raya per 100 kilometer jalan yang dilalui oleh kendaraan di jalan –
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jalan utama 

• % kerusakan jalan yang diperbaiki atau ditandai agar tidak membahayakan dalam 24 jam 

67. Pariwisata  

• # pengunjung pada pusat informasi pariwisata 

• penjualan acara konferensi ($) 

• % rumah tangga dengan pengguna Pusat Informasi Pariwisata 

• Tingkat kesadaran penduduk atas Pusat Informasi Pariwisata 

• Tingkat kesadaran kaum muda atas Pusat Informasi Pariwisata 

68. Upah dan Gaji  

% rata-rata timesheet yang memuat kekeliruan per periode pembayaran  

69. Penatausahaan Air -- Water administration 

• % suvey pelayanan konsumen yang nilainya sangat baik 

• Rata-rata # hari untuk menyelesaikan pemeriksaan/ penyelesaian rekening saluran air 

• % investigasi atas keluhan yang dilakukan dalam 24 jam 

• # inspeksi pengendalian lintas sambungan yang diselesaikan per tahun  

• Manjawab setidaknya 80% dari panggilan ke Call Center dalam target waktu 60 detik 

• Biaya staf per banyaknya galon air pada waktu permintaan tinggi dari banyaknya air yang bisa 
dihemat 

• Biaya rata-rata per 100 meteran yang dibaca 

• Biaya rata-rata per meteran air yang diperbaiki 

• % meteran air di perumahan yang dibaca per siklus tanggal 25 setiap bulannya 

• Memperbaharui peta saluran air dan pembuangan dalam hari kerja setelah menerima catatan 
gambar dari kontraktor 

• Menyiapkan penetapan wilayah rawan banjir dalam 5 hari  

70. Pengelolaan Air -- Water Development 

• Biaya operasi pengolahan dan distribusi air kulitas minum per megaliter 

• Total rata-rata biaya operasi, pemeliharaan, dan perbaikan per kilometer pipa air 

• Total rata-rata biaya tahunan operasi, pemeliharaan, dan perbaikan per 1000 air yang 
dipompa 

• Meter lineal saluran pembuangan yang diinspeksi 

• Meter lineal parit yang ada yang dipelihara 

• # penyesuaian lubang got 

• Meter lineal pipa saluran pembuangan yang dipasang 

• Menuntaskan setidaknya 85% dari masalah saluran air yang dilaporkan yang berada di 
bawah Program Titik Saluran Air dalam satu tahun  

71. Perijinan dan Pendidikan Pengairan - Water licensing & education 

• % pegawai yang memiliki sertifikasi yang disyaratkan 

• Laporan EPA (laporan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat) yang wajib diterbitkan dan 
dikirimkan paling lambat 1 Juli 

• # program dan kegiatan pendidikan masyarakat per tahun 
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• Tidak adanya pelanggaran peraturan atau denda dari luapan air yang dibuang ke lingkungan 

• # konsumen yang berpartisipasi dalam pelestarian air 

• % konsumen yang berpartisipasi dalam program pelestarian air dibandingkan dengan 
seluruh konsumen/pemakai air 

• Menjaga 100% tingkat kepatuhan terhadap uji kualitas air yang disyaratkan propinsi dan 
nasional 

72. Jika menerapkan sistem akuntansi baru -- When implement a new accounting 
system 

• Untuk menyediakan semua informasi dan laporan keuangan yang berasal dari Sistem 
Manajemen Keuangan (sistem akuntansi) dalam 3 hari kerja dari batas waktu (deadline) (%) 

• Sistem Manajemen Keuangan (sistem akuntansi) yang disediakan bagi semua pejabat 
anggaran dan staf senior 

• Pelatihan SMK (sistem akuntansi) yang diberikan kapanpun diperlukan (%) 

73. Pemuda dan Olah Raga  

• Belanja per kepala penduduk untuk fasilitas dan kegiatan budaya dan rekreasi 

• % penduduk berdasarkan kelompok target yang puas dengan kegiatan budaya dan rekreasi 
pemerintah daerah: a) fasilitas olah raga dan waktu luang, dan b) taman dan ruang terbuka 

• # kolam renang per 1000 penduduk 

• % dari semua responden yang puas dengan fasilitas budaya dan rekreasi 

• % respondent dari minoritas etnik yang puas dengan fasilitas budaya dan rekreasi 

• 5 responden non-minoritas etnik yang puas dengan fasilitas budaya dan rekreasi 

• % responden wanita yang puas dengan fasilitas budaya dan rekreasi 

• % respondent pria yang puas dengan fasilitas budaya dan rekreasi 

• # area bermain dan taman bermaian yang disediakan per 1000 anak dibawah 12 tahun 

• % area bermain dan taman bermain yang sesuai dengan standar nasional untuk area 
bermain tanpa dilengkapi mainan di daerah  

• % area bermain dan taman bermain yang sesuai dengan standar nasional untuk area 
bermain dilengkapi dengan mainan di daerah 

• % area bermain dan taman bermain yang sesuai dengan standar nasional untuk area 
bermain dilengkapi dengan mainan di lingkungan yang luas.  

74. Tata Ruang – Zoning  

• Pengajuan rencana pemecahan sertifikat setelah menerima salinan yang telah diperbaiki (# 
hari) 

• Surat verifikasi/pengujian tata ruang (# hari) 

• % penurunan dari # kasus yang tidak aktif atau ditangguhkan 

• # hari sebelum laporan akhir rapat Komisi Perencanaan & Tata Ruang diselesaikan 

• Persediaan peta digital terkini bagi dinas-dinas dan publik (contoh: semi-tahunan) 

• Menyediakan agenda tata ruang terkini dan hasilnya pada situs web (%) 

• % review rencana tata ruang yang diselesaikan dalam 15 hari 

• Belanja bersih perencanaan per kepala penduduk  

• # pemberitahuan/iklan yang diterbitkan berkaitan dengan perubahan dari rencana tata 
ruang yang telah disetujui DPRD sebagai % dari total ijin yang diberikan 

• % rumah baru yang dibangun pada lahan yang sudah pernah dibangun  
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• % aplikasi perencanaan yang ditetapkan dalam 8 minggu 

• Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menetapkan semua aplikasi perencanaan 

• % pemohon yang puas dengan pelayanan yang diterima 

• % yang dikeluarkan dalam 2 hari kerja setelah diputuskan  

 

 

 
 

 




