
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 

( ESELON II ) 

 

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN 
(Makna Sasaran Strategis Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan 

Indikator) 
PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 

Meningkatnya 
status desa  
 
 
 
 
 
 

Persentase Kenaikan 
Status Desa  
 
 
 
 
 

Makna Sasaran Strategis : 

Meningkatnya status desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat 
memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana 
langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan 
desa yang menjadi lebih maju dan mandiri. Adapun klasifikasi status desa terbagi menjadi 
5 (lima) yaitu:  
1. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan 
ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa 
yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155. 
 

2. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 
ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa 
Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 
(≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072. 
 

3. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara 
optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia 
dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki 
Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) 
dari 0,5989. 
 

4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, 
dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 

Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Provinsi Kalsel 

Program dan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh 
SKPD 



x 
>

 



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 

( ESELON III ) 

 

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 
Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 

Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat 
dalam pembangunan desa 

- Persentase desa dengan lembaga 
kemasyarakatan yang aktif 
 
  

Makna Sasaran Strategis: 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus 
memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas 
dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat dan 
budaya sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan 
dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, 
membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan 
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan 
kegotong-royongan dalam pembangunan sangat 
ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga 
kemasyarakatan desa, lembaga adat dan budaya.  
 
Makna Indikator : 
Lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa meliputi 
LPM, BKAD, PKK, Pokjanal Posyandu dan lain-lain  
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan lembaga kemasyarakatan dasar menjadi 
salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam 
upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
 ∑Dbn   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Dbn :  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif 

pada tahun berjalan 
∑D : Target lembaga  kemasyarakatan yang aktif 

tahun 2016 s/d 2021 
 

Kepala Bidang Kelembagaan 
Masyarakat dan Sosial Dasar  

Data partisipasi LKD dalam 
Musrenbangdes 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 
Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

2. 
 
 

Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat 
dalam pembangunan desa 

- Persentase desa dengan layanan 
sosial dasar dan budaya yang aktif 
 

Makna Sasaran Strategis: 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus 
memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas 
dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat dan 
budaya sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan 
dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, 
membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan 
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan 
kegotong-royongan dalam pembangunan sangat 
ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga 
kemasyarakatan desa, lembaga adat dan budaya.  
 
Makna Indikator : 
Layanan sosial dasar yang dimaksud mencakup 
keberadaan layanan sosial dasar yang berada di 
desa. 
Budaya yang ada di desa merupakan adat istiadat 
yang dijalankan oleh masyarakat desa  
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan layanan sosial dasar dan budaya 
menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan 
dalam upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
 ∑Dan   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Dan : Jumlah desa dengan adat budaya dan layanan 

sosial dasar terstandar  
∑D : Jumlah target desa dengan  lembaga adat dan 

layanan sosial dasar yang aktif di Kalimantan 
Selatan 

 

Kepala Bidang Kelembagaan 
Masyarakat dan Sosial Dasar  

Jumlah lembaga adat yg 
dibina berdampak pada 
lembaga adat budaya yang 
kuat misalnya melalui 
keberadaan basis legal 
hukum dan penggunaan alat 
kesenian 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 
Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

3. 
 
 

Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat 
dalam pembangunan desa 

- Persentase desa dengan Kader 
dan Pendamping Desa yang 
mampu dalam melaksanakan 
perencanaan dan Evaluasi 
Pembangunan Desa 

Makna Sasaran Strategis: 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus 
memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas 
dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat dan 
budaya sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan 
dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, 
membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan 
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan 
kegotong-royongan dalam pembangunan sangat 
ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga 
kemasyarakatan desa, lembaga adat dan budaya.  
 
Makna Indikator : 
Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan warga 
masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah 
desa untuk membantu pemerintah desa dalam 
memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, 
melaksanakan dan mengawasi kegiatan 
pembangunan sumber daya manusia di desa dalam 
menangani stunting di desa 
 
Alasan Pemilihan: 
Kader Pemberdayaan Masyarakat yang aktif menjadi 
salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam 
upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
 ∑Dcn  X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Dcn : Jumlah desa dengan Kader KPM aktif 
∑D     :   Jumlah target desa dengan Kader KPM yang 

aktif 
 

Kepala Bidang Kelembagaan 
Masyarakat dan Sosial Dasar  

Tersedianya data 
stunting , perencanaan 
dan pelaporan di desa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 
Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa - Persentase pemerintahan desa 
dengan administrasi yang baik 

Makna  Sasaran Strategis: 
Peningkatan kapasitas merupakan proses 
meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan 
potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok individu 
atau organisasi. Kemampuan tersebut guna 
memperkuat diri sehingga mampu mempertahankan 
profesinya di tengah perubahan yang terjadi di 
lingkungan individu, kelompok individu atau organisasi 
bagi pemerintahan desa yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
 
Adapun yang menyelenggarakan pemerintahan desa 
adalah pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu 
perangkat desa. Di samping itu terdapat lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis yang disebut Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD). 
 
Makna Indikator : 
Pemerintahan desa yang terstandar mencakup 
administrasi pemerintahan yang tertib 
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan pemerintahan desa dengan administrasi 
yang baik menjadi salah satu faktor yang perlu 
diperhitungkan dalam upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
∑Dadm   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Dadm :  Jumlah desa dengan administrasi yang baik 
∑D : Jumlah desa dengan administrasi yang baik  

 

Kepala Bidang Bina 
Pemerintahan Desa 

Data administrasi desa 
yang berkualitas 

 

 



 

 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 
(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 

Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan 
Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa - Persentase perkembangan desa  yang 
baik 

Makna  Sasaran Strategis: 
Peningkatan kapasitas merupakan proses 
meningkatkan kemampuan, keterampilan, 
bakat, dan potensi yang dimiliki oleh 
individu, kelompok individu atau organisasi. 
Kemampuan tersebut guna memperkuat diri 
sehingga mampu mempertahankan 
profesinya di tengah perubahan yang terjadi 
di lingkungan individu, kelompok individu 
atau organisasi bagi pemerintahan desa yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Makna Indikator : 
Perkembangan desa dyang memiliki 
keberadaan aparatur desa yang terlatih, 
desa yang mengikuti lomba, memiliki profil 
desa dan memiliki kelurahan 
 
Alasan Pemilihan: 
Perkembangan desa dan kelurahan yang 
baik menjadi salah satu faktor yang perlu 
diperhitungkan dalam upaya meningkatkan 
kinerja desa 
 
Rumus Perhitungan: 
∑Kel   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Kel :    Jumlah desa yang memenuhi standar 

Evaluasi Perkembangan Desa 
∑D : Jumlah target desa yang memenuhi 

standar nilai Evaluasi Perkembangan 
Desa  
 

Kepala Bidang Bina 
Pemerintahan Desa 

Desa yang berprestasi 
untuk mewakili provinsi 
ke tingkat regional 

 

 



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 
(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 

Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan 
Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4   

6. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa - Persentase lembaga ekonomi desa 
yang aktif  

Makna Sasaran Strategis: 
Meningkatkan perekonomian masyarakat desa 
menjadi bagian penting dalam upaya 
peningkatan status desa yang memerlukan 
peran serta pemerintah daerah dan 
pemerintah desa. Peningkatan perekonomian 
ini tidak hanya diharapkan memberikan 
sumbangan terhadap Pendapatan Asli Desa 
namun juga meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa itu sendiri.  
 
Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel dalam 
mendorong peningkatan perekonomian 
masyarakat desa yakni melalui pengembangan 
lembaga ekonomi desa yang aktif dan 
mendorong kerjasama ekonomi desa.   
 
Makna Indikator : 
Lembaga ekonomi desa meliputi Badan Usaha 
Milik Desa, Pasar Desa dan lembaga ekonomi 
lainnya yang dikelola oleh masyarakat desa 
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan lembaga ekonomi desa menjadi 
salah satu faktor yang perlu diperhitungkan 
dalam upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
∑Den   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Den : Jumlah lembaga ekonomi yang 

berkembang tahun  berjalan  
∑D : Target jumlah desa dengan lembaga 

ekonomi 
 

Kepala Bidang Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

BUMDes dan pasar desa 
yang aktif yang 
berdampak peningkatan 
pendapatan asli desa 
 

 

 

 

 

 

 



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 
(Makna Sasaran Strategis, Indikator, 

Alasan Pemilihan Indikator, Cara 
Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4   

7. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa - Persentase desa yang memiliki kerjasama 
ekonomi antardesa 

Makna  Sasaran Strategis: 
Meningkatkan perekonomian 
masyarakat desa menjadi bagian penting 
dalam upaya peningkatan status desa 
yang memerlukan peran serta 
pemerintah daerah dan pemerintah 
desa. Peningkatan perekonomian ini 
tidak hanya diharapkan memberikan 
sumbangan terhadap Pendapatan Asli 
Desa namun juga meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa itu sendiri.  
 
Makna Indikator : 
Kerjasama ekonomi antardesa yang 
memiliki kerjasama antar desa terkait 
ekonomi oleh masyarakat desa  
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan kerjasama ekonomi 
antardesa menjadi salah satu faktor 
yang perlu diperhitungkan dalam upaya 
meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
∑Eko   X 100% 
   ∑D 
Keterangan : 
∑Eko : Jumlah desa yang memiliki 

kerjasama ekonomi 
∑D : Jumlah target desa yang memiliki 

kerjasama ekonomi antar desa 
 

Kepala Bidang Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

Kerjasama ekonomi antar 
desa yang ada yang 
berdampak pada  
peningkatan produk 
unggulan kawasan 
ekonomi perdesaan 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 
Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

8. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan - Persentase desa dengan sarana 
prasarana kawasan perdesaan yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat desa 

Makna Sasaran Strategis: 
Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan 
merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi. Penggunan dan pemanfaatan wilayah desa 
dalam rangka penetapan kawasan pembangunan 
sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, pelayanan 
yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, 
peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan 
Teknologi Tepat Guna dan pemberdayaan 
masyarakat desa untuk meningkatkan akses 
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.   
 
Makna Indikator : 
Pengembangan sarana prasarana kawasan 
perdesaan meliputi pengembangan pada sarana 
prasarana perdesaan yang  ada di desa 
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana menjadi 
salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam 
upaya meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
 ∑Dfn   X 100% 
     ∑D 
Keterangan : 
∑Dfn : Jumlah desa dengan sarana prasarana  

kawasan perdesaan yang dimanfaatkan 
masyarakat desa 

∑D : Jumlah target desa dengan sarana prasarana 
kawasan perdesaan yang dimanfaatkan  

Kepala Bidang 
Pengembangan Kawasan 
Perdesaan 

Data desa dengan sarana 
prasarana yg 
dimanfaatkan 
 

 

 

 

  



 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan 
Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

4 Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan - Persentase desa dalam 
pemanfaatan alat teknologi 
tepat guna dan pemulihan 
sumber daya alam 

Makna Sasaran Strategis: 
Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan 
merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi. Penggunan dan pemanfaatan wilayah 
desa dalam rangka penetapan kawasan 
pembangunan sesuai dengan tata ruang 
kabupaten/kota, pelayanan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
perdesaan, pembangunan infrastruktur, 
peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan 
Teknologi Tepat Guna dan pemberdayaan 
masyarakat desa untuk meningkatkan akses 
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.   
 
Makna Indikator : 
Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna, Sumber 
Daya Alam dan Posyantek berupa pengembangan 
Teknologi Tepat Guna, Sumber Daya Alam dan 
Posyantek yang  ada di desa 
 
Alasan Pemilihan: 
Peningkatan pemberdayaan Teknologi Tepat Guna, 
Sumber Daya Alam dan Posyantek menjadi salah 
satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya 
meningkatkan status desa 
 
Rumus Perhitungan: 
 ∑Dtkp   X 100% 
     ∑D 
Keterangan : 
∑Dtkp : Jumlah Teknologi Tepat Guna, Sumber Daya 

Alam dan Posyantek yang dikembangkan 
∑D : Jumlah target desa dengan pemanfaatan alat 

TTG dan Pemulihan SDA 
 

Kepala Bidang Pengembangan 
Kawasan Perdesaan 

Data desa dengan inovasi 
TTG 

 

 

 



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 
(Makna Sasaran Strategis, Indikator, 

Alasan Pemilihan Indikator, Cara 
Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD 
 

- Nilai SAKIP Dinas PMD Makna Indikator : 
SAKIP merupakan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dimana sistem ini 
merupakan integrasi dari sistem 
perencanaan, sistem penganggaran 
dan sistem pelaporan kinerja, yang 
selaras dengan pelaksanaan sistem 
akuntabilitas keuangan. Dalam hal 
ini, setiap organisasi diwajibkan 
mencatat dan melaporkan setiap 
penggunaan keuangan negara serta 
kesesuaiannya dengan ketentuan 
yang berlaku. 
 
Alasan Pemilihan: 
Nilai SAKIP sebagai upaya untuk 
mewujudkan pemerintahan yang 
transparan dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 
 Hasil nilai SAKIP Tim SAKIP SKPD 
 

Sekretaris SKPD Tim SAKIP SKPD  

  - Persentase penatausahaan keuangan 
dan aset 

Makna Indikator : 
Penatausahaan keuangan berupa 
realisasi anggaran pada Dinas PMD 
dan aset merupakan barang – 
barang yang ada pada SKPD  
 
 
Alasan Pemilihan: 
Penatausahaan keuangan dan aset 
yang tepat sasaran sebagai upaya 
untuk mewujudkan pemerintahan 
yang transparan dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 
 Realisasi penyerapan anggaran 
SKPD tahun berjalan 

Sekretaris SKPD - Dokumen realisasi 
keuangan SKPD 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 

( ESELON IV ) 

 

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 

Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWA
B 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya peran Lembaga 
Kemasyarakatan Desa yang aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
Desa yang aktif 

Makna Sasaran Strategis: 

Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang 

selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau 

wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 

mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang 

pembangunan.  Partisipasi/ kehadiran Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Musrenbangdes 

yang dibuktikan dengan:  

1. Absensi kehadiran saat musrenbangdes. 
2. SK Kepengurusan LPM terbaru 
 

Makna Indikator : 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud adalah LPM, 

BKAD, PKK, Pokjanal Posyandu dan lain-lain yang aktif 

 

Alasan Pemilihan: 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif sebagai salah satu 

bagian dari peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat 

dalam pembangunan desa dalam mewujudkan peningkatan 

status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 

Seksi Pengembangan 

Lembaga 

Kemasyarakatan  

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 

Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWA
B 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

2 Meningkatnya lembaga adat dan budaya desa 

yang aktif 

Jumlah lembaga adat dan budaya 
desa yang aktif 

Makna Sasaran Strategis: 

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang 
karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan 
kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya. 
Aktifitas Lembaga Adat/Budaya yang dibuktikan dengan: 
1. SK Lembaga  Adat/Budaya 

2. Absensi Kegiatan 

 

Makna Indikator : 

Keberadaan lembaga dan budaya di masyarakat yang telah 

diselenggarakan secara aktif dan menjadi tradisi turun 

menurun 

 

Alasan Pemilihan: 

Lembaga adat dan budaya di desa sebagai salah satu bagian 

dari peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

pembangunan desa dalam mewujudkan peningkatan status 

desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil lembaga adat budaya desa yang aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksi Sosial Dasar dan 

Budaya Masyarakat 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 

Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

3 Meningkatnya layanan sosial dasar yang aktif 

di desa 

Jumlah layanan sosial dasar yang aktif di 
desa 

Makna Sasaran Strategis : 

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk 

memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. 

Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan 

kesejahteraan sosial. Adapun perhitungannya adalah pelaku 

Layanan Sosial Dasar yan aktif mengembangkan kegiatan 

layanan Sosial Dasar 

 

Makna Indikator : 

Layanan sosial dasar yang aktif yang dimaksud adalah 

melakukan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan 

sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, 

perlindungan sosial, serta  pengembangan akses informasi 

masyarakat yang masih aktif 

 

Alasan Pemilihan: 

Layanan sosial dasar yang aktif sebagai salah satu bagian dari 

peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

pembangunan desa dalam mewujudkan peningkatan status 

desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil layanan sosial dasar yang aktif 

 

Seksi Sosial Dasar 

dan Budaya 

Masyarakat 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 

Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

4 Meningkatnya kemampuan Kader dan 

Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa 

Jumlah Kader dan Pendamping Desa yang 
mampu dalam perencanaan dan evaluasi 
pembangunan desa  

Makna Sasaran strategis : 

Kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra 

pemerintahan desa/kelurahan yang diperlukan keberadaan 

masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan 

kelurahan. Adapun perhitungannya adalah: 

1. Bukti kehadiran dalam Musrenbangdes dalam bentuk 
Absensi Pendamping Lokal Desa pada Musrenbangdes 

2. Notulen Rapat 
3. Foto Aktivitas di Musrenbangdes 
 

Makna Indikator : 

Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra 

Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diperlukan keberadaan 

masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan 

Kelurahan 

 

Alasan Pemilihan: 

Kader Pemberdayaan Masyarakat mampu menangani 

Prevalensi Stunting dan perencanaan pembangunan desa 

sebagai salah satu bagian dari peningkatan kapasitas 

lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam 

mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mampu dalam 

penanganan Prevalensi Stunting dan perencanaan 

pembangunan desa 

Seksi 

Pengembangan 

Kapasitas 

Masyarakat 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Sasaran Strategis, Indikator, Alasan Pemilihan 

Indikator, Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

5 Meningkatnya aparatur desa yang mampu 

mengelola administrasi pemerintah desa 

Jumlah aparatur desa yang mampu 

mengelola  administrasi pemerintah desa  

Makna Sasaran Strategis : 

Aparatur yang mampu mengelola administrasi pemerintah 
desa adalah aparatur yang melaksanakan keseluruhan 
proses pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 
pemerintahan desa pada buku register desa dengan tertib 
dan lengkap meliputi: 

1. Administrasi umum terdiri dari 8 buku 

2. Administrasi kependudukan terdiri dari 5 buku 

3. Administrasi pembangunan terdiri dari 4 buku 

4. Administrasi keuangan desa terdiri dari 6 buku 

5. Administrasi lainnya terdiri dari 3 buku 
 

Makna Indikator : 

Aparatur desa yang dapat dilihat dari kemampuan 

melakukan pengadministrasian yang baik dan pelaksanaan 

kegiatan yang efektif  

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya aparatur desa yang mampu mengelola 

administrasi pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang 

peningkatan kapasitas pemerintahan desa  dalam 

mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil aparatur desa yang mampu mengelola  administrasi 

pemerintah desa 

Seksi Administrasi 

dan Kerjasama Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

6 Meningkatnya kemampuan aparatur desa 

dalam mengindentifikasi potensi desa yang 

dikerjasamakan 

Jumlah aparatur yang mampu 
mengidentifikasi potensi desa yang 
dikerjasamakan 

Makna Sasaran Strategis : 

Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa 

dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis 

untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pihak Ketiga 

adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan 

lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang 

selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas 

dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa 

dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. 

 

Makna Indikator : 

Kerjasama desa menjadi bagian dari upaya meningkatkan 

pembangunan dan perekonomian di desa 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam 

mengindentifikasi potensi desa yang dikerjasamakan 

menjadi salah satu faktor yang peningkatan kapasitas 

pemerintahan desa  dalam mewujudkan peningkatan status 

desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil aparatur yang mampu mengidentifikasi potensi desa 

yang dikerjasamakan 

 

Seksi Administrasi 

dan Kerjasama Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

7 Meningkatnya aparatur desa yang terampil 
dalam  Siskeudes 

Jumlah aparatur desa yang terampil dalam  
Siskeudes 

Makna Sasaran Strategis: 

Aparatur desa yang terampil dalam  Siskeudes adalah 

aparatur desa yang mampu mengelola keuangan desa yang 

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas 

tata kelola keuangan desa. Siskeudes atau Sistem Keuangan 

Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, 

pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan 

oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota 

juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan 

Laporan Realisasi APBDes semua desa.  

 

Makna Indikator : 

Aparatur desa yang terampil dalam  Siskeudes adalah 

aparatur desa yang mampu mengelola keuangan desa yang 

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas 

tata kelola keuangan desa 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya aparatur desa yang terampil dalam  Siskeudes 

menjadi salah satu faktor yang peningkatan kapasitas 

pemerintahan desa  dalam mewujudkan peningkatan status 

desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil aparatur desa yang terampil dalam  Siskeudes  

Seksi Keuangan dan 

Aset Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

  

https://www.keuangandesa.info/2016/10/siskeudes-cara-penyusunan-rpjm-desa-dan.html


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

8 Meningkatnya desa dalam 
penginventarisasian aset sesuai dengan 
regulasi 

Jumlah desa dengan penginventarisasian 
aset sesuai dengan regulasi 

Makna Sasaran Strategis : 

Desa dengan penginvetarisasian aset sesuai dengan regulasi 

merupakan desa  dengan kegiatan pencatatan aset atau 

barang sekaligus pengelolaan data aset yang dimiliki 

organisasi secara profesional demi kelancaran 

operasionalnya. Agar aset desa tercatat dengan benar dan 

sesuai dengan regulasi maka digunakan  aplikasi yang resmi 

dari Pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh 

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian 

Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemerintah 

Desa dalam pengelolaan aset desa sesuai peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

 

Makna Indikator : 

Aset Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang 

sah 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya desa dalam penginventarisasian aset sesuai 

dengan regulasi menjadi salah satu faktor yang peningkatan 

kapasitas pemerintahan desa  dalam mewujudkan 

peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil desa penginventarisasian aset sesuai dengan regulasi  

Seksi Keuangan dan 

Aset Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

 

 

 

 



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

9 Meningkatnya desa berprestasi melalui 
Evaluasi Perkembangan Desa 

Jumlah desa yang berprestasi melalui 
Evaluasi Perkembangan Desa 

Makna Sasaran Strategis : 

Desa yang berprestasi merupakan desa yang 

telah memenangkan lomba desa melalui 

evaluasi perkembangan desa yang efektif 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi 

perkembangan desa bertujuan untuk melihat 

tahapan dan menentukan keberhasilan 

perkembangan desa untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan 

kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. 

 

Makna Indikator : 

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 

merupakan penilaian perkembangan 

pembangunan atas usaha masyarakat Desa 

dan Kelurahan yang bersangkutan dalam kurun 

1 (satu) tahun di tingkat provinsi 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya desa berprestasi melalui 

Evaluasi Perkembangan Desa menjadi salah 

satu faktor yang peningkatan kapasitas 

pemerintahan desa  dalam mewujudkan 

peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil desa berprestasi 

Seksi Penataan dan 

Evaluasi Perkembangan 

Desa 

Penyelenggaraan 

perlombaan dan 

monitoring evaluasi 

  



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

10 Meningkatnya desa yang memiliki profil 
paling terbaru 

Jumlah desa yang memiliki profil paling 

terbaru  

Makna Sasaran Strategis: 

Desa yang memilki profil paling terbaru 

merupakan desa yang menggambarkan 

karakter desa secara menyeluruh yang meliputi 

data dasar keluarga, potensi SDA, SDM, 

Kelembagaan, Prasarana dan Sarana serta 

perkembangan kemajuan dan permasalahan 

dan dihadapi. 

 

Makna Indikator : 

Profil desa meliputi data dasar keluarga, data 

potensi desa, data terkait perekonomian di 

desa, dll 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya desa yang memiliki profil paling 

terbaru menjadi salah satu faktor yang 

peningkatan kapasitas pemerintahan desa  

dalam mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil desa yang memiliki profil  desa  

Seksi Penataan dan 

Evaluasi Perkembangan 

Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

      

11 Meningkatnya pengetahuan aparatur desa 
dalam melaksanakan penataan desa 

Jumlah aparatur desa yang mengetahui 

pelaksanaan penataan desa  

Makna Sasaran Strategis: 

Aparatur desa yang mengetahui pelaksanaan 

penataan desa merupakan aparatur desa yang 

mengetahui tindakan Pemerintahan Daerah 

untuk melakukan pembentukan, penghapusan, 

penggabungan, perubahan status dan 

penetapan desa. Penataan desa bertujuan 

untuk: 

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa; 

3. Mempercepat peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 

4. Meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan desa; dan 

5. Meningkatkan daya saing desa. 

Makna Indikator : 

Penataan desa adalah tindakan menata 

wilayah desa yang meliputi pembangunan, 

penghapusan penggabungan, perubahan 

status dan penetapan desa.  

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya pengetahuan aparatur desa 

dalam melaksanakan penataan desa menjadi 

salah satu faktor yang peningkatan kapasitas 

pemerintahan desa  dalam mewujudkan 

peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil aparatur desa yang terampil dalam 

melaksanakan penataan desa 

Seksi Penataan dan 

Evaluasi Perkembangan 

Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

12 Meningkatnya BUMDes yang aktif Jumlah BUMDes yang aktif  Makna Sasaran Strategis : 

Badan Usaha Milik DEsa (BUMDesa) adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

BUMDesa yang aktif meliputi beberapa indikator sebagai 

berikut : 

a. Proses pendirian BUMDesa telah melalui Musyawarah Desa 
dan didukung dengan dokumen yang lengkap 

b. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang 
lengkap, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa 
dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tugasnya  

c. BUMDesa memiliki regulasi yang mengatur 
d. BUMDesa memiliki unit usaha yang telah berjalan baik dan 

menghasilkan laba baik bagi BUMDesa sendiri maupun 
sebagai sumbangan terhadap Pendapatan Asli Desa 

e. Memiliki administrasi yang tertib termasuk di dalamnya 
melakukan pelaporan keuangan secara berkala 

f. Melakukan laporan pertanggung jawaban secara rutin 
BUMDesa memberikan dampak ekonomi dan sosial kepada 

masyarakat desa 

Makna Indikator : 

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah 

Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa 

terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat  

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya BUMDes yang aktif menjadi salah satu faktor 

yang peningkatan perekonomian masyarakat desa  dalam 

mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil BUMDesa yang aktif  

Seksi 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Lembaga Ekonomi 

Desa 

Penyelenggaraan pelatihan, 

rapat dan monitoring 

evaluasi 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAW
AB 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

13 Meningkatnya Pasar Desa yang aktif Jumlah Pasar Desa yang aktif Makna Sasaran Strategis : 

Pasar Desa merupakan pasar tradisional yang 

berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan 

oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pengelolaan 

atas pasar desa ini dapat dilakukan langsung oleh 

Pemerintah Desa maupun melalui BUMDesa dengan 

menjadi salah satu unit usaha BUMDesa. Pasar Desa 

yang aktif meliputi beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa atau 
BUMDesa 

b. Memasarkan hasil produksi perdesaan 
c. Memberikan sumbangan terhadap Pendapatan 

Pemerintah Desa 
Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi 

di pasar desa 

 

Makna Indikator : 

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan 

di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh 

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa  

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya Pasar Desa yang aktif menjadi salah satu 

faktor yang peningkatan perekonomian masyarakat desa  

dalam mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil pasar desa yang aktif  

Seksi 

Pengembangan 

dan 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Ekonomi Desa 

Penyelenggaraan 

pelatihan, rapat dan 

monitoring evaluasi 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

14 Meningkatnya kerjasama antar desa dalam 
pengembangan kawasan ekonomi perdesaan 

Jumlah kerjasama antar desa dalam 

pengembangan ekonomi perdesaan  

Makna Sasaran Strategis : 

Kawasan ekonomi perdesaan dibentuk untuk 

mengembangkan potensi maupun menjadi 

bagian dari solusi permasalahan ekonomi yang 

ada di kawasan perdesaan. Beberapa unsur 

yang dapat mendukung pengembangan 

ekonomi perdesaan antara lain : 

a. Terdapat pemetaan kerjasama antar desa 
dalam pengembangan ekonomi perdesaan 

Terdapat pemetaan potensi produk unggulan 

desa 

 

Makna Indikator : 

Kawasan  ekonomi perdesaan sebagai upaya 

memajukan desa dengan menciptakan produk 

unggulan berbasis  kawasan perdesaan 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya kerjasama antar desa dalam 

pengembangan kawasan ekonomi perdesaan 

menjadi salah satu faktor yang peningkatan 

perekonomian masyarakat desa  dalam 

mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil kerjasama antar desa dalam kawasan 

ekonomi perdesaan 

Seksi Pengembangan 

Jaringan dan Kemitraan 

Ekonomi Desa 

Penyelenggaraan 

monitoring dan evaluasi 

  



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

15 Meningkatnya sarana prasarana perdesaan 

yang dibangun dan diperbaiki 

Jumlah sarana prasarana perdesaan yang 
dibangun dan diperbaiki 

Makna Sasaran Strategis : 

Sarana Desa adalah asset milik desa baik 
berupa barang bergerak maupun tidak 
bergerak yang berasal dari hasil kegiatan 
pembangunan yang sudah diserahterimakan 
kepada Pemerintah Desa. Prasarana Desa 
adalah asset miliki desa yang merupakan 
penunjang utama terselenggaranya suatu 
proses pemerintahan, pembangunan, 
pelayanan publik, atau proyek yang kemudian 
dibangun dan diperbaiki oleh Pemerintah 
Provinsi. 

 

Makna Indikator : 

Sarana prasarana desa yang dibangun dan 

diperbaiki seperti sarana peribadahan, jalan, 

drainase, air bersih dan sanitasi 

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya sarana prasarana perdesaan 

yang dibangun dan diperbaiki menjadi salah 

satu faktor yang peningkatan pengembangan 

kawasan perdesaan dalam mewujudkan 

peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil sarana prasarana desa yang dibangun dan 
diperbaiki 

Seksi Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kawasan 

Perdesaan 

Penyelenggaraan rapat, 

monitoring dan evaluasi 

 

  



 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

16 Meningkatnya peran kelompok masyarakat 

desa yang diberdayakan dalam pemulihan 

dan pemanfaatan 

Jumlah kelompok masyarakat desa yang 
diberdayakan dalam pemulihan dan 
pemanfaatan sumber daya alam 

Makna Sasaran Strategis : 

Kelompok masyarakat desa yang diberdayakan dalam 

pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah 

semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan 

makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, 

baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun 

tidak terbarukan. 

 

Makna Indikator : 

Kelompok masyarakat desa  diberdayakan dalam 

pemulihan Sumber daya alam yang dimiliki desa 

seperti lahan kosong, sungai, 

sawah,perkebunan,   hutan, pegunungan yang pada 

saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.   

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya peran kelompok masyarakat desa yang 

diberdayakan dalam pemulihan dan pemanfaatan 

menjadi salah satu faktor yang peningkatan 

pengembangan kawasan perdesaan dalam 

mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil kelompok masyarakat desa yang diberdayakan 

dalam pemulihan dan pemafaatan sumber daya alam  

Seksi Pengembangan, 

Pemanfaatan SUmber 

Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna 

Penyelenggaraan 

monitoring dan 

evaluasi 

  



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

17 Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna oleh masyarakat desa 

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat desa 

Makna Sasaran Strategis : 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

merupakan suatu cara, proses, perbuatan atau upaya 

untuk pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara 

berkelanjutan. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya 

disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dapat menjawab 

permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, 

dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat 

secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari 

aspek ekonomi dan aspek lingkungan. 

Makna Indikator : 

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang 

bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan 

dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, 

sosial, politik, dan ekonomi masyarakat desa yang 

bersangkutan   

 

Alasan Pemilihan: 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

oleh masyarakat desa menjadi salah satu faktor yang 

peningkatan pengembangan kawasan perdesaan 

dalam mewujudkan peningkatan status desa 

 

Rumus Perhitungan: 

Hasil Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan 

masyarakat desa  

Seksi Pengembangan, 

Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna 

Penyelenggaraan 

monitoring dan 

evaluasi 

 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

18 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja 
Dinas PMD 

Jumlah dokumen kinerja Dinas PMD yang 
disusun 

Makna Indikator : 

Dokumen kinerja terdiri dari Renstra, Renja dan 
laporan realisasi fisik dan keuangan 
 
Alasan Pemilihan: 

Keberadaan dokumen kinerja sebagai bagian dari 
upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 

Dokumen kinerja SKPD 
 

Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan 

Dokumen kinerja SKPD 
 

  Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP Dinas 
PMD 

Makna Indikator : 

Komponen pelaporan pada LHE SAKIP Dinas PMD 

terdiri  pemenuhan pelaporan, kualitas pelaporan 

dan pemanfaatan pelaporan 

 
Alasan Pemilihan: 

Hasil komponen pelaporan pada LHE SAKIP Dinas 
PMD sebagai bagian dari upaya mewujudkan 
pemerintahan yang transparan dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP 
Dinas PMD 

Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan 

Hasil nilai komponen 
pelaporan pada LHE SAKIP 
Dinas PMD 

  Nilai komponen perencanaan pada LHE SAKIP 
Dinas PMD 

Makna Indikator : 

Komponen perencanaan pada LHE SAKIP Dinas PMD 

terdiri pemenuhan dokumen Rencana Strategis dan 

pemenuhan dokumen perencanaan kinerja tahunan 

 
Alasan Pemilihan: 

Hasil komponen perencanaan pada LHE SAKIP Dinas 
PMD sebagai bagian dari upaya mewujudkan 
pemerintahan yang transparan dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil nilai komponen perencanaan pada LHE SAKIP 
Dinas PMD 

Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan 

Hasil nilai komponen 
perencanaan pada LHE 
SAKIP Dinas PMD 

 

  



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

19 Pengadministrasian surat menyurat dan 
penatausahaan arsip 

Jumlah dokumentasi pelayanan surat 
menyurat da n arsip 

 

Makna Indikator : 

Pelayanan surat menyurat meliputi surat 
masuk dan keluar dan arsip 
 
Alasan Pemilihan: 

Pelayanan surat menyurat sebagai bagian dari 
pelaksanaan pemerintahan yang aktif dan arsip 
aktif dan inaktif 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil rekap surat keluar dan masuk dan arsip 
 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Rekap surat keluar dan 

masuk 

20 Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas 
PMD 

Jumlah laporan layanan kepegawaian Makna Indikator : 

Pelayanan terkait kenaikan pangkat, berkala 
dan pensiun 
 
Alasan Pemilihan: 

Pelayanan administrasi kepegawaian sebagai 
bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang 
aktif 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil rekap data administrasi kepegawaian 
 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Rekap data administrasi 
kepegawaian 

21 Pengelolaan sarana dan prasarana Dinas PMD Jumlah dokumen terkait sarana dan 
prasarana, humas, keprotokolan dan 
urusan rumah tangga 

Makna Indikator : 

Dokumen pemeliharaan terkait sarana dan 
prasarana humas, keprotokolan dan urusan 
rumah tangga Dinas PMD 
 
Alasan Pemilihan: 

Dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana 
Dinas PMD  untuk menunjang aktivitas dan 
kegiatan di Dinas PMD 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil rekap data pemeliharaan sarana dan 
prasarana Dinas PMD 
 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Rekap data sarana dan 
prasarana Dinas PMD 



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

22 Peningkatan Reformasi Birokrasi Nilai LKE Reformasi Birokrasi  Makna Indikator : 

Nilai Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi 
 
Alasan Pemilihan: 

Refromasi Birokrasi merupakan upaya 
pemerintah untuk mencapai good governance 
dan melakukan pembaruan dasa dan 
perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan di Dinas PMD 
 
Rumus Perhitungan: 

Hasil Lembar Kerja Evaluasi dari Tim Penilai 
Internal Reformasi Birokrasi 
 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Hasil Laporan 
Keterangan Evaluasi dari 
Tim Penilai Internal 
Reformasi Birokrasi 
 

24 Penyusunan laporan tindak lanjut  hasil 
pemeriksaan 

Jumlah laporan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 

Makna Indikator : 

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
merupakan laporan tindak lanjut hasil 
pemeriksanaan yang dilakukan lembaga audit 
 
Alasan Pemilihan: 

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
merupakan laporan hasil agar terciptanya good 
governance di lingkungan Dinas PMD 
 

Rumus Perhitungan: 

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Sub Bagian Keuangan dan 
Aset 

Laporan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 

 

  



 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, 

Cara Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 

25 Penyusunan laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan secara 
berkala 

Makna Indikator : 

Laporan keuangan adalah laporan informasi 
keuangan di SKPD pada suatu periode 
akuntansi  
 
Alasan Pemilihan: 

Laporan keuangan digunakan untuk 
menggambarkan kinerja keuangan di SKPD 
 

Rumus Perhitungan: 

Hasil laporan keuangan yang dibuat setiap 
triwulan 

Sub Bagian Keuangan dan 
Aset  

Laporan keuangan 

26 Penatausahaan aset Jumlah aset yang tercatat Makna Indikator : 

Pencatatan secara berkala terhadap aset yang 
ada di SKPD 
 
Alasan Pemilihan: 

Pencatatan as et sebagai bagian dari 
pelaksanaan pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel 
 
Rumus Perhitungan: 

Rekap aset secara berkala 
 

Sub Bagian Keuangan dan 
Aset  

Laporan aset 

 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

Drs. ZULKIPLI, MP 

                                                                Pembina Utama Madya 

                                                         NIP. 19640827 198503 1 009 
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