Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Cilacap Periode 2013-2017

No

Tujuan

Indikator
Tujuan

1 Meningkatkan
Kualitas SDM

IPM

2 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik

Nilai
IKM/SKM

Keterangan
Target

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan
Formulasi Pengukuran

74.43

1 Meningkatnya indeks
pembangunan manusia

1

Indeks Pembangunan Manusia

80

2 Meningkatnya derajat
pemerintahan yang
bersih
( clean
Goverment )

2

Opini pemriksaan BPK ( WTP=4;
WDP=3;TW=2; Disklaimer=1)

Angka

opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas laporan keuangan daerah Kabupaten Cilacap pada tahun
n-1 ( WTP=4; WDP=3;TW=2; Disklaimer=1)

3

Nilai EKPPD

Angka

hasil penilaian Kemendagri pada tahun n-1

4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Angka

hasil penilaian Kemenpan RB atas SAKIP Kabupaten Cilacap
pada tahun n-1

5

Angka Melek Huruf

6

Rata-rata Lama Sekolah

7

Angka Kematian Bayi (AKB).

Jiwa

jumlah bayi (<1tahun) yang meninggal di Kabupaten Cilacap
selama satu tahun dibagi jumlah dengan kelahiran hidup pada
tahun yang sama dikalikan seribu (1.000)

invert

8

Angka Kematian Ibu (AKI).

Jiwa

jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan
nifas selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup
pada tahun yang sama dikalikan seratus ribu (100.000)

invert

3 Meningkatkan
Angka
92,86
kualitas layanan Melek Huruf
pendidikan
masyarakat

3 Meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat

4 Meningkatkan
Angka
kualitas layanan Harapan
kesehatan
Hidup
masyarakat

4 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
dan individu

78,97

%

tipe
Penghitungan

%
Tahun

Rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks
pendidikan, dan indeks standar hidup layak yang tertuang
dalam paritas daya beli

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat
membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya
kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk oleh
penduduk 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendididkan
formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi
yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah
diduduki

masyarakat

9

Angka Harapan Hidup

10 Presentase Gizi Buruk

5 Meningkatkan
pendapatan
masyarakat
secara
berkelanjutan

Pertumbuha
n PDRB per
kapita

5,51

5 Meningkatnya
pendapatan perkapita
secara berkelanjutan

6 Memelihara ketahanan
pangan

6 Menumbuhkemb
angkan Peran
UMKM dan
koperasi
Berbasis
Kekuatan Lokal

Tahun

rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok
orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika
mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada
masa mendatang

%

jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Cilacap
selama satu tahun dibagi jumlah balita yang ditimbang pada
tahun yang sama dikalikan seratus persen

11 Indeks Gini
12 Indeks kedalaman kemiskinan

point
point

13 Indeks keparahan kemiskinan
14 Pertumbuhan PDRB per kapita

point
%

q
P1= −1 n− ∑
i =1

invert

invert
invert

invert
jumlah PDRB di Kabupaten Cilacap dibagi jumlah penduduk
pada tahun yang sama dikalikan 100 persen

15 penguatan cadangan pangan
pokok

%

jumlah cadangan pangan Kabupaten Cilacap dibagi seratus
ton dikalikan seratus persen ( tersedianya cadangan
pemerintah di tingkat kabupaten minimal seratus ton )

16 Ketersediaan energi per kapita

%

ketersediaan energi per kapita (kkal) dibag 2.200 kkal
dikalikan seratus persen

17 Ketersediaan protein per kapita

%

ketersediaan protein per kapita/hari (gram) dibagi 57 gram
dikalikan seratus persen

7 Meningkatnya daya
serap lapangan kerja

18 Angka Pengangguran

%

jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja
dikalikan seratus persen

invert

8 Menurunnya tingkat
kemiskinan

19 prosentase penduduk miskin

%

jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah
penduduk seluruhnya ( dibawah kemiskinan minimal
pengelaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan
dan bukan pangan Rp 256.615,- pada tahun 2013 per
kapita/bulan )

invert

20 Persentase koperasi aktif

%

jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi yang ada di
Kabuapten Cilacap dikalikan seratus persen

Penyerapan 52.469 9 Meningkatnya peran
Tenaga
UMKM dan koperasi
Kerja sektor
dalam perekonomian
UMKM

21 Penyerapan Tenaga Kerja sektor
UMKM

orang

jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sektor UMKM pada
tahun n

7 Meningkatkan
Indeks Gini
Pemerataan
Pendapatan
Antar Kelompok
Masyarakat dan
Antar Wilayah

8 Meningkatkan
Kualitas
Lingkungan
Hidup secara
Berkelanjutan

0,2032 10 Meningkatnya
pembangunan yang
semakin merata

Prosentase 21,98
penurunan
emisi gas
buang

11 Meningkatnya
kelestarian lingkungan

22 Proporsi panjang jalan kabupaten
dengan kondisi baik terhadap
total panjang jalan kabupaten

%

panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi seluruh
panjang jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Cilacap
dikalikan 100%

23 Proporsi jaringan irigasi
terhadap luas lahan budidaya
pertanian (tersier sekunder
24 Cakupan daerah yang teraliri
listrik

%

Luas daerah irigasi dibagi Luas lahan sawah yang teraliri
irigasi ( tersier, sekunder primer ) dikalikan 100%

%

jumlah rumah tinggal yang teraliri listrik dibagi jumlah rumah
tinggal seluruhnya dikalikan seratus persen
( tingkat
ketersediaan listrik )

25 Cakupan daerah yang teraliri air
bersih

%

jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dibagi
jumlah rumah tangga seluruhnya dikalikan seratus persen

26 Cakupan rumah dan pemukiman
layak huni sesuai SPM

%

jumlah rumah dan pemukiman layak huni dibagi jumlah
rumah dan pemukiman seluruhnya dibagi seratus persen

27 Prosentase penurunan lahan
kritis

%

Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi luas lahan kritis
yang ada di kabupaten Cilacap dikalikan seratus persen

%

Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah ber-HPL atau
HGB dikalikan seratus persen

Persentase tersedianya Ruang

28 Terbuka Hijau Publik
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Formulasi pengukuran:

