
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

 

TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN 
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi 
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan 

Sumber Data) 

(1) (2) (3) 

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan 
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan 
berkelanjutan 
Mewujudkan 
infrastruktur jalan, 
jembatan, gedung, 
irigasi yang mantap dan 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang yang 
aman, nyaman 
produktif dan 
berkelanjutan 

Prosentase 
Infrastruktur  
jalan dalam 
kondisi baik 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
 Indikator ini dipilih untuk 

mengevaluasi seberapa besar 
proporsi kondisi jalan dalam 
kondisi baik, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan 
pengambilan kebijakan dibidang 
kebinamargaan, mengingat jalan 
dalam kondisi baik di Kabupaten 
Purbalingga masih perlu terus 
ditingkatkan untuk menunjang 
kelancaran arus transportasi dan 
distribusi barang. 

 Formulasi  Pengukuran: 
Panjang jalan dalam kondisi  baik x 100% 
Jumlah panjang jalan  

 Tipe Penghitungan : 
Komulatif 

 Sumber Data : 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

 
 Prosentase 

Infrastruktur  
jembatan 
dalam kondisi 
baik 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
 Indikator ini dipilih untuk 

mengevaluasi seberapa besar 
proporsi kondisi jembatan dalam 
kondisi mantap, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan 
pengambilan kebijakan dibidang 
kebinamargaan, mengingat 
jembatan dalam kondisi baik di 
Kabupaten Purbalingga masih 
perlu terus ditingkatkan untuk 
menunjang kelancaran arus 
transportasi dan distribusi 
barang. 

 Formulasi  Pengukuran: 
Jembatan dalam kondisi mantap x 100% 
Jumlah jembatan  

 Tipe Penghitungan : 
Komulatif 

 Sumber Data : 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 



 

 
 Prosentase 

jaringan  
irigasi dalam 
kondisi baik 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
Indikator ini dipilih dalam upaya 
meningkatkan pembangunan 
infrastruktur jaringan irigasi 
dalam rangka meningkatkan 
upaya meningkatkan hasil 
pertanian padi di Kabupaten 
Purbalingga 

 Formulasi  Pengukuran: 
Jaringan irigasi dalam kondisi baik x 100% 
Jaringan irigasi total 

 Tipe Penghitungan : 
Komulatif 

 Sumber Data : 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

 
 Prosentase 

pengendalian 
tata ruang 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
Indikator ini dipilih dalam upaya 
meningkatkan memantau 
pengedalian bangunan yang 
sesuai dengan rencana tata ruang 

 Formulasi  Pengukuran: 
Jumlah rekomendasi             x 100% 
Jumlah pemohon rekomendasi  

 Tipe Penghitungan : 
Komulatif 

 Sumber Data : 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 
 

 


