
BAB VI

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor

kunci  keberhasilan  yang  dilakukan  setelah  penetapan  visi  dan  misi.

Tujuan  dan  sasaran  dirumuskan  dalam  bentuk  yang  lebih  tepat  dan

terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

1. Uraian Tujuan

Misi Tujuan
(1) (2)

a. Menjaga  terseleng-
garanya  tata  peme-
rintahan yang baik.

1) Meningkatkan  kapasitas  pemerintah-
an daerah.

2) Meningkatkan  peran  serta  masya-
rakat  dan  swasta  dalam  penye-
lenggaraan  pemerintahan  dan  pem-
bangunan.

3) Menciptakan keamanan dan ketertib-
an masyarakat.

4) Mewujudkan  kehidupan  bermasya-
rakat yang demokratis.
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Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2)

b. Menjaga  keberlanjut-
an kegiatan  pereko-
nomian masyarakat.

1) Menjaga  kestabilan  pertumbuhan
ekonomi.

2) Meningkatkan  pendapatan  masya-
rakat.

3) Mewujudkan  pengelolaan  sumber
daya buatan yang efektif.

4) Meningkatkan  pengelolaan  sumber
daya  alam  dan  lingkungan  hidup
yang lestari.

c. Meningkatkan  kua-
litas  hidup  dan  ke-
hidupan masyarakat.

1) Meningkatkan  kualitas  hidup  pen-
duduk.

2) Meningkatkan  perlindungan  dan  ke-
sejahteraan sosial.

2. Indikator Tujuan Beserta Targetnya 

Misi 1: Menjaga terselenggaranya  tata pemerintahan yang
baik.

Tujuan Indikator Tujuan Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatkan kapasitas
pemerintahanan daerah

Pelanggan  yang  puas
terhadap  pelayanan
Pemda (%)

75,0

b. Meningkatkan  peran
masyarakat dan swasta
dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pem-
bangunan

Keterlibatan  unsur-unsur
masyarakat  dan  swasta
dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pem-
bangunan (%)

60,0

c. Menciptakan  keaman-
an  dan ketertiban  ma-
syarakat

Tingkat  penyelesaian
pelanggaran hukum (%)

80,0

Lanjutan  tabel  sebelumnya.
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(1) (2) (3)

d. Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat  yang
demokratis

Tingkat  partisipasi  ma-
syarakat  dalam  bidang
politik (%)

85,0

Misi 2: Menjaga  keberlanjutan  kegiatan  perekonomian
masyarakat .

Tujuan Indikator Tujuan Target
(1) (2) (3)

a. Memelihara  kestabilan
pertumbuhan ekonomi 

Angka  pertumbuhan
ekonomi daerah (%)

 4,26  

b. Meningkatkan  pen-
dapatan masyarakat

PDRB  per  kapita   (juta
Rp)

 9,86

c. Mewujudkan pengelola-
an sumberdaya  buatan
yang  efektif

Mantapnya kualitas  pra-
sarana  dan  sarana  fisik
(%)

75,0

d. Meningkatkan  pe-
ngelolaan  sumberdaya
alam  yang  efektif  dan
lingkungan hidup yang
lestari

1) Nilai  ambang  batas
pencemaran

2) Pemenuhan  kebutuh-
an  sumberdaya  alam
untuk  kegiatan  eko-
nomi masyarakat (%)

Di  bawah
ambang
batas

70,0
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Misi 3: Meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kehidupan
masyarakat.

Tujuan Indikator Tujuan Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatkan  kualitas
hidup penduduk

1) Angka  Indeks  Pem-
bangunan Manusia (%)

2) Keluarga sejahtera (%)
3) Berkembangnya  ke-

giatan  generasi  muda
dan olah raga (%)

78,0 

91,0 
 

75,0

b. Meningkatkan  perlin-
dungan &  kesejahtera-
an sosial

1) Jaminan  Perlindungan
Kesejahteraan  Sosial
(%)

2) Ketentraman  masya-
rakat (%)

3) Internalisasi  nilai-nilai
luhur budaya (%)

75,0 

75,0 

75,0 

B. SASARAN

Sasaran  adalah  penjabaran  dari  tujuan,  yaitu  sesuatu  yang  akan

dicapai  atau  dihasilkan  oleh  organisasi  pemerintah  dalam  jangka

waktu  tahunan,  semesteran,  triwulanan,  atau  bulanan.  Sasaran

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran  ditetapkan  dengan  maksud  agar  perjalanan  atau  proses

kegiatan  dalam mencapai  tujuan  dapat  berlangsung secara  fokus,

efektif, dan efisien.
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1. Uraian Sasaran

Tujuan Sasaran
(1) (2)

a. Meningkatkan  kapasitas
pemerintahan daerah.

1) Meningkatnya  kualitas  SDM
aparat.

2) Meningkatnya efisiensi birokrasi
3) Meningkatnya  transparansi  dan

akuntabilitas kinerja pemerintah
4) Meningkatnya  tertib  adminis-

trasi  pemerintahan dan kualitas
pelayanan masyarakat.

5) Meningkatnya  kemampuan  pe-
ngelolaan  keuangan  dan
kekayaan daerah.

6) Meningkatnya  informasi  dan
komunikasi  manajemen  peme-
rintahan dan akses pemanfaat-
annya.

7) Meningkatnya  kerjasama  dae-
rah.

b. Meningkatkan  peran  serta
masyarakat  dan  swasta
dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pem-
bangunan.

1) Meningkatnya  partisipasi  ma-
syarakat  dan  swasta  dalam
penyusunan  perencanaan  dan
kebijakan daerah.

2) Meningkatnya  partisipasi  ma-
syarakat  dan  swasta  dalam
pengawasan.

3) Meningkatnya  partisipasi  ma-
syarakat   dan  swasta  dalam
pelaksanaan pembangunan.

c. Menciptakan  keamanan
dan ketertiban masyarakat.

1) Menurunnya kasus pelanggar-an
hukum.

2) Menurunnya  gangguan  ke-
amanan dan ketertiban masya-
rakat.

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2)
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d. Mewujudkan  kehidupan
bermasyarakat   yang  de-
mokratis.

Meningkatnya  partisipasi  masya-
rakat  dalam  menyampaikan  pen-
dapat dan berpolitik.

e. Mememelihara  kestabilan
pertumbuhan ekonomi.

1) Meningkatnya  kualitas  dan
kuantitas  produksi  barang  dan
jasa.

2) Meningkatnya pemasaran.
3) Meningkatnya investasi.

f. Meningkatkan  pendapatan
masyarakat.

Meningkatnya  peran  serta
masyarakat  dan  swasta  dalam
kewirausahaan.

g. Mewujudkan  pengelolaan
sumberdaya  buatan  yang
efektif.

1) Meningkatnya  kualitas  pra-
sarana  dan  sarana  perhubung-
an.

2) Meningkatnya  kualitas  pra-
sarana dan sarana pengairan.

3) Meningkatnya  kualitas  dan
kuantitas prasarana dan sarana
perumahan dan permukiman.

h. Meningkatkan   pengelola-
an  SDA  dan  lingkungan
hidup yang lestari

1) Meningkatnya kualitas lingkung-
an hidup.

2) Meningkatnya  kualitas  penge-
lolaan sumberdaya alam.

3) Meningkatnya penataan ruang.

i. Meningkatkan  kualitas
hidup penduduk

1) Meningkatnya kualitas pendidik-
an.

2) Meningkatnya  derajat  kesehat-
an.

3) Meningkatnya  keluarga  sejah-
tera.

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2)
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4) Meningkatnya  pembinaan  dan
pemberdayaan  generasi  muda
dan olah raga.

j. Meningkatkan  perlindung-
an  dan  kesejahteraan
sosial

1)  Meningkatnya  kesejahteraan
pekerja.

2)  Meningkatnya  kompetensi  te-
naga kerja.

3)  Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas hidup PMKS.

4)  Menurunnya  kesenjangan  an-
tara perempuan dan laki-laki.

5)  Menurunnya  tindak  kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

6)  Meningkatnya  kerukunan  ma-
syarakat.

7)  Meningkatnya  pelestarian  dan
pengembangan  kekayaan  bu-
daya.

2. Indikator Sasaran Beserta Targetnya

Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya kuali-
tas SDM aparat

1) Tingkat  penyelesaian
pelanggaran  kedisiplinan
pegawai (%)

2) Aparat  yang  mendapat
penghargaan (%)

3) Kepuasan  pelayanan  ad-
ministrasi  kepegawaian
(%)

85,0

20,0

90,0

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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1) Pejabat  yang  memiliki
kompetensi (%)

2) Proporsi  aparat  berdasar
tingkat pendidikan (%):
▪ SD
▪ SMP
▪ SLTA
▪ D1
▪ D2
▪ D3/SM
▪ D4
▪ S1
▪ S2

6) Aparat  yang  mendapat
diklat (orang)
▪ Struktural 
▪ Fungsional

85,0

1,15
2,38

20,49
0,91

24,18
14,39
0,23

34,80
1,47

2.706
1.298

b. Meningkatnya  efisi-
ensi birokrasi.

1) Instansi  yang  telah
memiliki  dan menerapkan
SOP (%)

2) Instansi  daerah  yang  te-
lah  menerapkan  ISO
(instansi)

85,0

14

c. Meningkatnya trans-
paransi  dan  akun-
tabilitas  kinerja  pe-
merintahan

Predikat  akuntabilitas  peme-
rintah baik (%)

85,0

d. Meningkatnya  tertib
administrasi  peme-
rintahan  dan  kua-
litas pelayanan ma-
syarakat.

1) Berkurangnya  ketidak-
puasan/komplain  masya-
rakat (%) 

2) Penanganan  pengaduan
masyarakat (%)

3) Tertib  administrasi  ke-
pendudukan (%)

20,0

80,0

80,0

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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e. Meningkatnya  ke-
mampuan  pengelo-
laan  keuangan  dan
kekayaan daerah.

1) Rasio  kemandirian  keu-
angan  daerah  (sumbang-
an PAD terhadap APBD)
(%)

13,74

2) Tertib  administrasi  ke-
uangan daerah (%)

3) Tertib  administrasi  ke-
kayaan daerah (%)

95,0

80,0

f. Meningkatnya  infor-
masi  dan  komuni-
kasi manajemen pe-
merintahan dan ak-
ses  pemanfaatan-
nya.

1) Ketersediaan  data  yang
akurat (%)

2) Banyaknya  jenis  sistem
informasi  manajemen
yang  dimiliki  Pemda
(jenis)

3) Peningkatan akses   infor-
masi (%):
a. Situs Sleman.go.id
b. Media internal 
c. Ketersediaan  informasi

di media massa

4) Instansi  yang  memiliki
jaringan berbasis  kom-
puter (LAN) (%)

80,0

17

80,0
75,0
85,0

100,0

g. Meningkatnya
kerjasama daerah.

1) Peningkatan  intensitas
kerjasama (buah) 

2) Peningkatan  efektivitas
pelaksanaan  kerjasama
(%)

14

60,0
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Tujuan 2: Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  swasta
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan.

Sasaran : Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

b. Meningkatnya  par-
tisipasi  masyarakat
dan  swasta  dalam
penyusunan  peren-
canaan  dan  ke-
bijakan daerah

1) Keterlibatan  publik  dalam
perencanaan (%)

2) Perumusan  kebijakan
publik  yang  melibatkan
masyarakat (%)

80,0

50,0

c. Meningkatnya  par-
tisipasi  masyarakat
dan  swasta  dalam
pengawasan

Kelompok/organisasi/lembaga
masyarakat  yang  dilibatkan
dalam melakukan  pengawas-
an kinerja  pemerintah (kel.)

16

d. Meningkatnya  par-
tisipasi  masyarakat
dan  swasta  dalam
pembangunan

1) Rasio  swadaya  masya-
rakat  terhadap  stimulan
pemerintah (kali)

2) Peningkatan  kegiatan  pe-
nelitian (%)

6

25,0

Tujuan 3: Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Menurunnya  kasus
pelanggaran hukum.

1) Penurunan  angka  pe-
langgaran hukum (%)

2) Tingkat  penyelesaian  pe-
langgaran hukum (%)

5,0

80,0

b. Menurunnya  gang-
guan keamanan dan
ketertiban.

1) Angka kriminalitas (%)
2) Kejadian pekat (PSK, judi,

miras, gepeng, dll.) (%)

5,0
5,0

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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3) Peningkatan  pelayanan
penanganan bencana (%)

15,0

Tujuan 4: Mewujudkan  kehidupan  bermasyarakat  yang
demokratis.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

Meningkatnya  partisi-
pasi masyarakat  dalam
menyampaikan  pen-
dapat dan berpolitik

1) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam  pemilu  Pre-
siden dan Wakil  Presiden
(%)

2) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam pemilu  DPR,
DPD, DPRD (%)

84,0

84,0 

3) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam  pemilihan
gubernur (%)

4) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam  pemilihan
kepala daerah (%)

5) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam  pemilihan
lurah desa (%)

6) Tingkat partisipasi masya-
rakat  dalam  pemilihan
dukuh (%)

80,0

85,0

83,0

88,0
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Tujuan 5: Memelihara kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya  kua-
litas  dan  kuantitas
produksi barang dan
jasa

1) Pertumbuhan  PDRB  atas
dasar harga konstan sektor
pertanian (%)

2) Pertumbuhan  PDRB  atas
dasar harga konstan sektor
industri (%)

3) Pertumbuhan  PDRB  atas
dasar harga konstan sektor
perdagangan,  hotel  &
restoran (%)

4) Pertumbuhan  PDRB  atas
dasar harga konstan sektor
jasa-jasa (%)

5) Peningkatan  bantuan  pe-
nguatan  modal  koperasi
(%)

3,06 

7,53  

3,48 

2,23

37,0 

b. Meningkatnya  pe-
masaran

Peningkatan nilai ekspor (%) 6,01

c. Meningkatnya
investasi

Peningkatan  jumlah  investasi
(%)

5,21

Tujuan 6: Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

Meningkatnya  peran
serta  masyarakat  dan
swasta  dalam  kewira-
usahaan.

1) Perluasan lapangan kerja
(%)

2) PDRB  per  kapita  (juta
Rp/jiwa)

4,36

9,86

Tujuan 7: Mewujudkan  pengelolaan  sumberdaya  buatan  yang
efektif.
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Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya
kua-litas
prasarana  dan
sarana
perhubungan

1) Jalan dengan kondisi baik
(%)

2) Jembatan  dengan  kondisi
baik (%)

3) Sarana  perhubungan baik
dengan kondisi baik (%)

4) Banyaknya  satuan  sam-
bungan telepon (SST)

5) Banyaknya  wartel,  warnet
(buah)

6) Rata-rata  daya  angkut
angkutan  umum  (orang/
kendaraan)

34,0

62,0 

78,0 

69.531

1.179

7,75

b. Meningkatnya
kua-litas
prasarana  dan
sarana pengairan

1) Bendung  dalam  kondisi
baik  (%)

2) Saluran irigasi dalam kon-
disi  baik (%)

3) Banyaknya embung (buah)
4) Jaringan  irigasi  air  tanah

dengan kondisi baik (%)
5) Banyaknya  mata  air  ter-

tangani (buah)

54,0

80,0

8 
82,0 

45

c. Meningkatnya
kua-litas
prasarana  dan
sarana
perumahan  dan
permukiman

1) Rumah layak huni (%)
2) Banyaknya  kawasan  ku-

muh  yang  tertangani
(kawasan)

3) Banyaknya sambungan  air
bersih (SRT)

4) Banyaknya KK yang telah
memperoleh  sambungan
listrik (%)

98,0
15

19.300

93,2 

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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5) Jalan  poros  desa  dengan
kondisi baik (%)

6) Daerah genangan air hujan
(titik)

7) Banyaknya  KK  rawan  air
bersih (KK)

8) Sarana  prasarana  PBA
baik (%)

37,0

42

10.400

56,0

Tujuan 8: Meningkatnya  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan
lingkungan hidup yang lestari.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya  kua-
litas  lingkungan  hi-
dup

1) Kualitas  air  sungai  Code,
Gadjah  Wong,  Winongo
(kelas)

2) Indeks standar pencemar-
an udara (kategori baik)

3) Cakupan layanan sampah
(%)
a. Kota
b. Desa

II

0-50

60,0 
25,0 

4) Rasio  sampah  terangkut
terhadap  produksi  sam-
pah (%)

5) Perusahaan memiliki IPAL
(%)

6) Penurunan  kasus  pen-
cemaran lingkungan (%)

7) Perusahaan yang memiliki
dokumen UKL,  UPL,  dan
Amdal (%)

83,0

10,0

10,0

80,0

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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b. Meningkatnya  kua-
litas  pengelolaan
SDA

1) Luas hutan rakyat (ha)
2) Konservasi lahan (ha)
3) Hutan dan taman kota (ha)
4) Luas lahan kritis (ha)
5) Banyaknya mata air  yang

terlindungi (buah)
6) Pemanfaatan  energi  ter-

barukan (unit)
a. PLTS
b. PLTMH

c. Biogas
7) Luas  lahan  pertanian  or-

ganik (%)

3.410
550
1,7

3.920
40

145
6

52
30,0

c. Meningkatnya  pe-
nataan ruang

1) Luas yang memiliki RDTR
(%)

2) Luas  yang memiliki RTBL
(%)

3) Tertib  administrasi   per-
tanahan (%)

4) Tertib  pemanfaatan  per-
tanahan (%)

48,1

0,5

66,0

83,0

Tujuan 9: Meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya  kua-
litas pendidikan

1) Angka melek huruf (%)

2) Rata-rata  lama  sekolah
(tahun)

95,0 

12 

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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b. Meningkatnya  dera-
jat kesehatan

1) Usia  harapan  hidup  (ta-
hun)

2) Angka  kematian  bayi  per
1.000  kelahiran  hidup
(AKB)

3) Angka  kematian  ibu  me-
lahirkan  per  100.00  ke-
lahiran hidup (AKI)

4) Balita  dengan  gizi  buruk
(%)

74,6

5

61,84

0,732

c. Meningkatnya  ke-
luarga sejahtera

1) Laju  pertumbuhan  pen-
duduk (%)

2) Tingkat kesejahteraan ke-
luarga (%):
▪ KS 

1,18

91,0

d. Meningkatnya  pem-
binaan dan pember-
dayaan  generasi
muda serta olah raga

1) Ormas  kepemudaan  dan
cabang olah raga (%)

2) Peningkatan  peran  dan
prestasi  generasi  muda
(%)

3) Peningkatan  prestasi  dan
pembudayaan OR (%)

75,0 

75,0 

75,0 

Tujuan 10: Meningkatkan  perlindungan  dan  kesejahteraan
sosial.

Sasaran Indikator Sasaran Target
(1) (2) (3)

a. Meningkatnya  ke-
sejahteraan pekerja

1) Kesesuaian  upah  dengan
UMP (%)

80,0 

Lanjutan  tabel  sebelumnya.

(1) (2) (3)
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2) Penanganan  perselisihan
perburuhan (%)

3) Keselamatan  Kesehatan
Kerja (K3) (%)

4) Penempatan tenaga kerja
terdaftar (%)

96,0 

95,0 

30,0 

b. Meningkatnya  kom-
petensi tenaga kerja

Penyerapan  lulusan  pasca
pendidikan dan pelatihan (%)

55,0

c. Meningkatnya  ak-
sesibilitas  dan  kua-
litas hidup PMKS.

1) Proporsi  penyandang ma-
salah  kesejahteraan  so-
sial  terhadap  banyaknya
penduduk (%)

2) Proporsi  KK  miskin  ter-
hadap banyaknya KK (%)

3) Penurunan  kasus  pe-
nyalahgunaan Napza (%)

6,0

25,4

10,0

d. Menurunnya  kesen-
jangan  antara  pe-
rempuan  dan  laki-
laki

Indek  pembangunan  gender
(IPG) (%)

67,7

e. Menurunnya  tindak
kekerasan  terhadap
perempuan dan anak

Proporsi  tindak  kekerasan
terhadap  perempuan  dan
anak (%)

0,01 

f. Meningkatnya  ke-
rukunan masyarakat

Konflik suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA) 

0

g. Meningkatnya  pe-
lestarian  dan  pe-
ngembangan  ke-
kayaan budaya

Pengelolaan  kekayaan  dan
peningkatan keragaman serta
pengembangan  nilai  budaya
(%)

75,0
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