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Misi Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Membangunan dan 
meningkatkan infrastruktur 
untuk membuka isolasi daerah 
melalui pembangunan, 
peningkatan dan 
pemeliharaan jalan, jembatan, 
dermaga dan pelabuhan 
udara, sehingga memiliki 
keterkaitan antara daerah satu 
dengan yang lainnya. 

1. Tersedianya dan terpeliharanya 
jaringan jalan jembatan, terminal 
dan dermaga baik, jalan Kabupaten, 
jalan antar kecamatan, jalan antar 
desa menuju pusat-pusat 
pertumbuhan dan kantong produksi  

- Panjang Jalan dalam kondisi 
baik 

- Jumlah rehab jembatan 

- Panjang jalan antar kawasan 
tumbuh kecamatan dan desa 

- Terehabilitasi terminal 
angkutan darat dan air 

- Meningkatnya fasilitas bandara  

2. Pembangunan, peningkatan dan 
pemeliharaan irigasi dan pengairan 
dalam rangka mendukung 
peningkatan produksi pertanian 

- Rasio jaringan irigasi   
- Luas dan panjang irigasi dalam 
kondisi baik  

 3. Pembangunan dan pengembangan 
hutan kota dan taman kota 

- Terbangunnya taman kota  

4. Pengadaan dan pengembangan 
listrik masuk desa   

- PLTS 

 - Pembangunan PLTD 

 5. Penetapan dasar hukum penataan 
ruang 

- Perda Tata Ruang 

Mewujudkan pendidikan yang 
berkualitas dan merata serta 
terakses 

1. Meningkatnya kesejahteraan dan 
kualitas tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan 

- Jumlah guru yang memenuhi 
kualifikasi      S-1/D-IV 

- Jumlah tenaga kependidikan 
yang memenuhi kualifikasi       
S-1/D-IV 

 - Rupiah Perpendidik 

 - Rupiah pertenaga kependidikan 

2. Penataan sistem pendidikan yang 
efektif dan efesien 

- APS  

- Rasio ketersediaan sekolah/ 
- penduduk usia sekolah 
- Rasio guru / murid 

- Angka putus sekolah 

- Angka kelulusan 

- Angka melanjutkan 

- Penduduk yang berusia >15 
tahun melek huruf (tidak buta 
aksara 

3. Tersedianya sarana dan prasarana 
bagi tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan 

- Jumlah sarana dan prasarana  

- Jumlah sarana dan prasarana 
untuk tenaga kependidikan 

4. Tersedianya akses infrastruktur 
menuju pusat-pusat pendidikan 

- Sekolah pendidikan SD/MI 
kondisi bangunan baik 

- Sekolah Pendidikan SMP/MTs 
dan SMA/ SMK/MA kondisi 
bangunan baik  

- Panjang jalan fungsional/waktu 
tempuh (jam)/biaya transport 
(Rp.)  

  



Menjamin kesehatan 
masyarakat yang merata dan 
terakses 

1. Tersedianya standar pelayanan 
kesehatan 

- Regulasi standar pelayanan 
kesehatan 

 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
layanan tenaga kesehatan 

- Rasio dokter per satuan 
penduduk 

- Rasio tenaga medis per satuan 
penduduk 

- Jumlah dokter yang memiliki ijin 
praktek 

 3. Tersedianya sarana dan prasarana 
kesehatan  

- Rasio posyandu per satuan 
balita  

- Rasio Puskesmas, Poliklinik, 
Pustu Per satuan penduduk 

 4. Tersedianya akses infrastruktur 
kesehatan yang menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat  

- Panjang fungsional / waktu 
tempuh (jam)/biaya transport 
(Rp) 

  - Cakupan Desa / Kelurahan 
Universal Child Immunization 
(UCI)  

Mengembangkan 
perekonomian masyarakat 
melalui pengelolaan pertanian 
dalam arti luas dengan 
berorientasi pasar yang 
didukung dengan 
kelembagaan, teknologi dan 
kemudahan permodalan serta 
informasi yang didukung oleh 
prasarana penunjang 

1. Tersedianya regulasi dan fasilitasi 
yang mendorong tumbuhnyanya 
ekonomi kerakyatan  

- Perda / Perkada bidang 
ekonomi dan usaha 

2. Penguatan kelembagaan ekonomi 
rakyat 

- Persentase koperasi aktif 

- Jumlah UKM non BPR/ LKM 
UKM 

- Jumlah BPR / LKM 
3. Meningkatkan kemampuan 
manajerial perilaku ekonomi 
kerakyatan 

- Jumlah pelatihan/ workshop 

4. Terciptanya produktivitas pada sektor 
ekonomi berbasis sumber daya lokal  

- PDRB 

5. Terlaksananya program 
pembangunan daerah berbasis 
kemitraan usaha  

- Jumlah kemitraan 

6. Meningkatkan daya saing dan 
orientasi ekspor komoditas lokal 

- Jumlah ekspor komoditas lokal 

Mengembangkan kapasitas 
kelembagaan Pemerintah 
Daerah, penguatan kapasitas 
SDM masyarakat dan 
pemerintah dalam rangka 
meningkatkan pelayanan 
kepada publik yang lebih baik 
untuk mewujudkan Good 
Governance 

1. Peningkatan ketrampilan 
masyarakat yang menunjang 
kegiatan ekonomi  

- Jumlah pelatihan 

2. Peningkatan kapasitas dan kinerja 
aparatur secara terencana dan 
sistematis 

- Jumlah Pelatihan 

Menciptakan kondisi 
masyarakat yang aman, dalam 
kehidupan yang dinamis 
didalam keberagaman agama, 
suku, ras dan golongan 
dengan memberikan 
pembinaan kehidupan 
berpolitik dan penegakan 
supremasi hukum yang 
berkeadilan serta 
perlindungan terhadap Hak 
Asasi Manusia 

1. Terwujudnya kehidupan 
bermasyarakat yang rukun, damai 
dan sejahtera 

- Angka kriminalitas 

- Jumlah unjuk rasa 

- Sikap toleransi 

2. Meningkatnya pemahaman dan 
penghargaan terhadap adat istiadat 
lokal 

- Jumlah grup kesenian 

- Jumlah gedung kesenian 

- Jumlah klub olah raga 

- Jumlah gedung olah raga  

- Jumlah mesjid, musholla 

- Jumlah gereja 

- Jumlah Tempat Ibadah lainnya 

 



Meningkatkan pemberdayaan 
dalam pengelolaan hutan dan 
pemanfaatan potensi 
pertambangan untuk 
menciptakan lapangan kerja 
serta meningkatkan 
pendapatan daerah   

1. Meningkatkan diversifikasi invetasi 
usaha di bidang kehutanan 

- Investasi usaha di bidang 
kehutanan 

2. Menertiban penatausahaan hasil 
hutan 

- Pemetaan kawasan hutan 

3. Pemanfaatan sumberdaya mineral 
pertambangan  

- Terserapnya tenaga kerja  
 

- Jumlah AMDAL 

- PAD 
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