
TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
SUMBER DATA DAN 

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan seluruh kabupaten

Keterangan : Panjang jalan dimaksud termasuk : panjang jalan poros (aspal), panjang 

jalan lingkungan (pavingisasi)

Panjang jalan kabupaten yang memiliki sarana penunjang jalan

Panjang jalan seluruh kabupaten

Keterangan : Sarana penunjang jalan dimaksud adalah : penahan badan jalan, saluran 

drainase/gorong-gorong

Meningkatnya kondisi jembatan 

dalam keadaan baik

Jumlah jembatan yang berfungsi 

baik 

Keterangan : Target jembatan yang dibangun/dipelihara tahun 2011 - 2015 adalah 70 unit 

jembatan

Bidang Bina Marga

Jumlah rumah tangga perdesaan yang terlayani air bersih

Jumlah rumah tangga perdesaan yang terlayani air bersih sesuai target MDGs

Keterangan : Masyarakat perkotaan berada dibawah kewenangan layanan PDAM, target 

MDGs untuk rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih adalah 50.734 

Sambungan Rumah (SR)

Meningkatnya sarana dan prasarana 

pelayanan publik 

Target tahun berjalan = kondisi tahun dasar + target tahun sebelumnya + target yang 

direncanakan

Keterangan : Target fasilitas publik yang dibangun / dipelihara tahun 2011 – 2015 adalah 

144 unit fasilitas publik

Target tahun berjalan = jumlah unit rumah yang direncanakan untuk memiliki IMB

Keterangan : Target jumlah bangunan ber-IMB tiap tahun 2015 adalah 1000 unit

Meningkatnya jumlah masyarakat 

perdesaan yang memanfaatkan air 

bersih sesuai target MDGs

Persentase rumah tangga 

perdesaan yang memanfaatkan 

air bersih sesuai target MDGs

Bidang Permukiman

Meningkatnya tertib bangunan yang 

ber IMB

Peningkatan jumlah bangunan 

ber IMB

Bidang Tata Bangunan dan Tata 

Ruang

Bidang Tata Bangunan dan Tata 

Ruang, Bidang Permukiman

Jumlah bangunan pelayanan 

publik berfungsi baik

Persentase kualitas jalan dalam 

kondisi baik

Meningkatnya kondisi jalan dalam 

keadaan baik

Bidang Bina Marga, Bidang 

Permukiman

Meningkatnya sarana penunjang 

jalan dalam keadaan baik

Persentase jalan yang memiliki 

sarana penunjang jalan yang 

berfungsi baik 

Bidang Bina Marga, Bidang 

Permukiman

x 100%

x 100%

x 100%
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