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Sasaran Strategis

Tersedianya prasarana dan sarana
infrastruktur

Terbangunnya jaringan transportasi
daerah secara terpadu

Indikator Kinerja Utama
Persentase jalan Kabupaten dalam
kondisi baik
Persentase jembatan dengan kondisi
baik
Jumlah rute transportasi umum
Jumlah armada angkutan umum

Terbangunnya Prasarana dan sarana
ekonomi

Jumlah Pasar yang dibangun

Target Tahun -1
67,89 %

31,26 %
3
3
2 Unit

Terbangunannya
prasarana
dan
sarana pendukung pengolahan hasil
pertanian, peternakan, perkebunan
dan perikanan

Luas lahan pertanian yang dialiri

Terwujudnya pelayanan terpadu satu
pintu
Meningkatnya penanaman modal

Tingkat kecepatan pemberian izin
usaha
Realisasi PMDN
Jumlah Investor yang berinvestasi

2242 Triliun
37 Investor

Jumlah kasus kriminalitas

110 Kasus

Terciptanya keamanan dan ketertiban
masyarakat
Terwujudnya
penegakan
dan
pengembangan hukum secara adil
dan bertanggungjawab
Berkembangnya koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Jumlah pelaku industri kecil dan
menengah

Jumlah kasus pelanggaran perda

Jumlah Wirausaha baru
Persentasi Koperasi yang aktif

Meningkatnya
produksi
dan
produktivitas pertanian dan tanaman
pangan

Produktivitas padi
Produksi karet
Produktivitas karet
Produksi sawit
Produktivitas sawit
Luas kebun rakyat yang diberikan
bibit karet unggul
Jumlah penyuluh pertanian

Meningkatkan produksi
dan perikanan

peternakan

Jumlah ternak sapi
Jumlah ternak unggas

5895 Ha

400

13 hari

0

120 UMKM
86%

23.807,92 ton/Ha
83.472 ton/Ha
2,7 ton/ha
31.231 ton/ha
3 ton/ha
1.500 Ha
20 orang
2.800 ekor
450.000 ekor

Meningkatnya penggunaan teknologi
tepat guna
Berkembangnya industri kreatif dan
pariwisata daerah
Menurunnya persentase penduduk
kemiskinan
Meningkatnya
kesempatan
kerja/lapangan
kerja
baru
bagi
masyarakat
Berkembangnya
lembaga
organisasi perempuan
Berkembangnya
lembaga
organisasi pemuda

dan
dan

Terjaganya fungsi lingkungan
Meningkatnya
pengelolaan
keberhasilan
dan
keindahan
lingkungan hidup secara optimal
Terbangunnya jaringan listrik antara
lain ditandai dengan meningkatnya
rumah tangga yang mempunyai akses
listrik
Terwujudnya pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel
Terwujudnya
sistem
informasi
pemerintahan yang transparan
Terwujudnya sistem perencanaan
yang
baik
ditandai
dengan
meningkatnya
kesesuaian
antara
dokumen perencanaan yang satu
dengan dokumen perencanaan yang
lain
Meningkatknya
kompetensi
kemampuan aparat pemerintah

dan

Terwujudnya pelayanan publik yang
cepat, mudah, bermutu dan adil
Tersedianya sarana dan prasarana
pemerintahan
Meningkatnya jangkauan layanan
pendidikan
kepada
seluruh
masyarakat

Jumlah ternak kambing

3.600 ekor

Produksi perikanan

1.400 ton

Jumlah tempat wisata

8 tempat

Jumlah wisatawan

200 orang

Persentase penduduk miskin

13,16 %

Tingkat pengangguran terbuka

0,92 %

Jumlah organisasi perempuan

38 Organisasi

Jumlah Organisasi Pemuda

45 Organisasi

Jumlah perusahaan yang mengolah
limbah berbahaya dan beracun

0 Perusahaan

Jumlah sarana dan
pengelolaan sampah

Persentase rumah
teraliri listrik

prasarana

tangga

yang

0 Unit

97 %

Status laporan keuangan daerah

WDP

Persentase website yang aktif

90 %

Persentase program yang sesuai
antara RPJMD dengan RKPD

56%

Persentase pelanggaran disiplin PNS

0,41%

Jumlah diklat yang dilaksanakan

2 Diklat

Indeks Kepuasan Masyarakat

70 %

Jumlah gedung/kantor pemerintahan
yang dibangun

6 Unit

APK PAUD

7,69 %

APM SD

92,11 %

APK SD

113,67 %

APM SMP

79,87 %

APK SMP

82,58 %

APM SMA

49,05 %

APK SMA

71,48 %

Persentase gedung sekolah dalam

35,35 %

kondisi baik
265,76 %
Meningkatnya mutu pendidikan

Nilai rata-rata UN SMP
Nilai rata-rata UN SMA

Meningkatnya jangkauan dan mutu
layanan kesehatan masyarakat

271,12 %

Angka Kematian balita
Angka Kematian bayi

Meningkatnya status gizi masyarakat

Persentase kasus balita gizi buruk
dan kurang gizi

Meningkatnya jangkauan dan mutu
layanan kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana

Angka kematian Ibu

0/100000 kelahiran
hidup

Persentase kelahiran yang ditolong
oleh tenaga kesehatan
Meningkatnya
lingkungan

mutu

kesehatan

di

42 %
70 %
92%

yang

2 Unit

Jumlah gedung seni dan budaya
yang dibangun

0 Unit

Jumlah pondok
dibangun

Jumlah
Meningkatnya prestasi pemuda
bidang seni, budaya dan olahraga

96 %
69,50 %

Persentase rumah sehat
Persentase rumah tangga dengan
akses air bersih
Persentase
rumah
tangga
berperilaku hidup bersih dan sehat
Jumlah rumah tangga yang memiliki
sanitasi layak

Meningkatnya ketaatan masyarakat
dalam menjalankan kewajiban agama

9/1000 kelahiran
hidup
24/1000 kelahiran
hidup
17,5 %

fasilitas

pesantren

olahraga

yang

186 unit

yang

30

Jumlah Kelompok seni dan budaya

0

dibangun
Peresentase

pemuda

mendapat prestasi

yang dibina
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