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RINGKASAN
EKSEKUTIF

P

emerintah berencana mendorong percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang pelayanan dasar melalui instrumen kebijakan fiskal. Rencana tersebut
tertuang dalam draf ke-XX revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 41, yang

menyebutkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendorong
pencapaian SPM (DAK-SPM). Pelayanan dasar yang tercakup dalam DAK-SPM yaitu bidang
pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum khususnya infrastruktur jalan,
jembatan, sanitasi, irigasi dan air minum. Formulasi alokasi DAK-SPM dianggap penting dalam
rangka pendistribusiannya secara adil dan mencerminkan tujuan alokasi. Namun
permasalahan keterbatasan data pencapaian SPM menyebabkan formulasi berdasarkan
indikator SPM mengalami kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil kajian
direkomendasikan penggunaan Indikator Standar Pelayanan Nasional (ISPN). ISPN
merupakan proksi indikator SPM yang datanya tersedia, dapat berupa indikator output atau
outcome dari SPM. Penggunaan istilah pencapaian SPM sering diinterpretasikan salah,
seolah-olah ingin mencapai standar pelayanan yang minimum, padahal maksudnya pelayanan
yang diberikan minimal pada standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, terminologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Indikator Standar Pelayanan Nasional (ISPN).
Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk : (1) Merumuskan indikator-indikator
utama yang relatif sederhana dalam merepresentasikan pencapaian SPM pelayanan dasar
(pendidikan, kesehatan, jalan dan jambatan, sanitasi, irigasi dan air minum) sebagai indikator
SPN (Standar Pelayanan Nasional) yang menjadi dasar formulasi alokasi DAK-SPM; (2)
Mengetahui kesiapan daerah dan K/L dalam penyediaan data ISPN untuk pengalokasian DAK
sebelum data pencapaian SPM tersedia. (3) Mengetahui kesiapan daerah dan K/L dalam
penyediaan data pencapaian SPM yang akan digunakan untuk perhitungan DAK.
Pada tahap awal kajian, dilakukan studi pustaka peraturan terkait SPM, indikator Millenium
Development Goals (MDGs), indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum. Pemilihan ISPN dilakukan dengan metode expert judgment pada dua aspek, yaitu
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penentuan indikator terpilih dan pembobotan indikator terpilih. Penentuan indikator terpilih
menggunakan kriteria : (a) Indikator yang dipilih termasuk jenis input-process, output-outcome
atau kombinasinya; (b) Mencerminkan karakteristik pelayanan atau dipengaruhi oleh
pelayanan; (c) Mewakili indikator SPM. (d) Data indikator tersedia, akurat dan berkelanjutan
pada level kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya, hasil indikator terpilih dibahas dalam
Focus Group Discussion (FGD) di tingkat kementerian/lembaga (K/L) dan Daerah. Peserta
FGD juga diminta memberikan penilaian preferensinya untuk masing-masing indikator terpilih.
Selanjutnya

dilakukan

analisis

preferensi

akumulatif

dengan

metode

perhitungan

menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).
Kajian terhadap ISPN Bidang Pendidikan disimpulkan bahwa :
(1) responden di K/L dan daerah cenderung memilih ISPN berdasarkan indikator
output-outcome yang relatif sederhana, valid dan realiable serta memberikan fleksibilitas
dalam melakukan intervensi indikator SPM yang mana, yang diprioritaskan untuk dicapai dan
sangat terkait dengan indikator SPN output-outcome di daerah tersebut. Indikator ISPN
pendidikan yang diusulkan beserta penilaian bobotnya sebagai berikut :
• Rata-Rata Lama Sekolah (0,2669);
• Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (0,2581);
• Angka Putus Sekolah SMP/MTs (0,2492);
• Angka Melek Huruf penduduk (L+P) usia 15-24 tahun (0,2258).
(2) ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia, namun perlu dibuatkan
regulasinya.
(3) Daerah dan K/L belum siap menyediakan data pencapaian SPM secara lengkap karena
data pencapaian SPM yang ada di DAPODIK belum lengkap;
Kajian terhadap ISPN Bidang Kesehatan disimpulkan bahwa :
(1) ISPN kesehatan terpilih merupakan indikator output-outcome karena lebih sederhana dan
menggambarkan tujuan pencapaian SPM. Selain itu, indikator output-outcome tetap terkait
dengan input-process yang menggambarkan kebutuhan pendanaan, namun tetap menjaga
bahwa ISPN ini bukan untuk mengisi kebutuhan pendanaan (filling the gap). Indikator tersebut
beserta penilaian bobotnya adalah :
• Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup (0,2178);
• Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Lidup (0,2153);
• Angka Balita Gizi Buruk (%) (0,2091);
• Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (0,1809); dan
• Tingkat Prevalensi HIV/AIDS (%) (0,1769).
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(2) Data ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia, sehingga
dibutuhkan regulasi yang menetapkan penggunan ISPN sebagai proksi SPM.
(3) Data pencapaian SPM Kesehatan telah didokumentasikan sejak 2009, namun belum
lengkap di semua daerah dan indikator SPM akan direvisi untuk disesuaikan dengan
perkembangan pelayanan kesehatan.
Kajian terhadap ISPN Bidang Pekerjaan Umum (PU) disimpulkan bahwa :
(1) ISPN yang dipilih sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian PU, namun ada
masalah dalam ketersediaan data dan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
survey; ISPN level provinsi beserta penilaian bobotnya adalah :
• Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (0,347);
• Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi(konektivitas) di wilayah
provinsi (0,329) dan
• Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
sesuai dengan kewenangannya (0,324).
Adapun ISPN level kabupaten/kota beserta penilaian bobotnya adalah :
• Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (0,160)
• Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (0,152)
• Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
sesuai dengan kewenangannya (0,146)
• Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
(0,143)
• Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun (0,137)
• Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (0,132)
• Persentase pengangkutan sampah (0,131)
(2) Data ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia, namun perlu
dilakukan standarisasi dalam pengukurannya.
(3) Sebagian besar daerah telah melakukan pendokumentasian pencapaian SPM PU yang
lama (Permen PU No 14/2010), namun data kurang di-up date karena kendala teknis, SDM
dan anggaran.
Secara umum, terungkap bahwa perumusan indikator ISPN bagi pemerintah pusat ditujukan
untuk mendorong daerah agar dapat mencapai target SPM. Oleh sebab itu, indikator yang
digunakan lebih cocok menggunakan indikator output-outcome. Pada awalnya bagi beberapa
daerah, DAK digunakan untuk menutupi kebutuhan pendanaan untuk mencapai SPM
sehingga cenderung mengusulkan penggunaan indikator input-process. Setelah diberi
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penjelasan dan diskusi terkait dengan tujuan DAK-SPM, maka pandangan daerah secara
umum sependapat dengan penggunaan indikator output-outcome.Pemilihan ISPN
berdasarkan indikator output-outcome relatif sederhana, valid dan reliabel serta
memberikan fleksibilitas dalam melakukan intervensi indikator mana yang diprioritaskan
untuk dicapai dan sangat terkait dengan indikator output-outcome di daerah tersebut.
Penyediaan data ISPN dapat berasal dari BPS dan SKPD yang diteruskan ke K/L teknis.
Data BPS bersifat lebih independen, valid, berkekuatan hukum dan dipublikasi, sedangkan
data SKPD lebih kontinyu dan mudah di-up date.
Berdasarkan hasil kajian ini, disampaikan saran (1) Penyusunan ISPN dapat menjadi jalan
keluar dari kondisi keterbatasan data pencapaian SPM untuk pengalokasian DAK.
Meskipun demikian, diperlukan regulasi (misalnya Permenkeu) untuk menetapkan ISPN
sebagai proksi SPM, kejelasan panduan teknis, persiapan SDM dan pedoman
penganggaran untuk mendukung penggunaan ISPN dalam pengalokasian DAK; (2)
Pendokumentasian SPM belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib, meskipun beberapa
daerah telah melakukannya. Diperlukan penyempurnaan indikator SPM agar lebih
sederhana, mudah diukur, dan memiliki kejelasan indikator (input-proses, output-outcome
atau kombinasinya) yang sesuai dengan karakteristik pelayanan; (3) Pentingnya data
pencapaian SPM dalam pengelolaan DAK kedepan, sehingga perlu penyiapan sistem
database yang terpadu, terintegrasi dan didukung oleh kesiapan SDM serta ketersediaan
alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah.
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P

elaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari satu
dasawarsa banyak membawa dampak positif di berbagai aspek tata pemerintahan,
baik dalam upaya memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
maupun dalam upaya meningkatkan harmonisasi hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah.
Memperhatikan perubahan kondisi global yang begitu cepatnya dan dinamika permasalahan
yang terjadi di daerah tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah pusat untuk terus
meningkatkan kinerjanya melalui berbagai upaya perbaikan di seluruh tatanan kebijakan di
bidang keuangan daerah.
Sebagai upaya perbaikan kebijakan khususnya yang berdampak terhadap harmonisasi
hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Kementerian Keuangan telah menjalin
kerjasama dengan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal
(TADF). Tim ahli ini beranggotakan para akademisi dari berbagai universitas terkemuka di
Indonesia dan para pakar di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada tahun
2014, TADF telah melakukan 4 (empat) buah penelitian dan menghasilkan 8 (delapan) buah
policy brief.
Salah satu hasil penelitian tersebut adalah “Kajian atas Indikator Standar Pelayanan Nasional
(ISPN) di Bidang Layanan Publik Dasar yang Relevan dengan Pengalokasian DAK”.
Sebagaimana diketahui bahwa penyediaan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) merupakan salah satu dari empat elemen utama desentralisasi fiskal yang
perlu terus disempurnakan. Terkait penyempurnaan tersebut, dalam rancangan revisi

UU

No. 33 Tahun 2004 telah dirumuskan ketentuan mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang diprioritaskan untuk mendanai pencapaian SPM, yang selanjutnya disebut
DAK-SPM. DAK-SPM ditujukan untuk membiayai SPM tiga pelayanan dasar, yaitu SPM
Pendidikan, SPM Kesehatan dan SPM Pekerjaan umum. Namun permasalahan keterbatasan
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data pencapaian SPM menyebabkan formulasi berdasarkan indikator SPM mengalami
kendala dalam penerapannya.
Rekomendasi hasil penelitian ini antara lain: (1) Penyusunan ISPN dapat menjadi jalan keluar
dari kondisi keterbatasan data pencapaian SPM untuk pengalokasian DAK. Namun demikian,
diperlukan regulasi yang mengatur penetapan ISPN sebagai proksi SPM, kejelasan panduan
teknis, persiapan SDM dan pedoman penganggaran untuk mendukung penggunaan ISPN
dalam pengalokasian DAK; (2) Pendokumentasian SPM belum sepenuhnya dilakukan dengan
tertib, meskipun beberapa daerah telah melakukannya. Diperlukan penyempurnaan indikator
SPM agar lebih sederhana, mudah diukur, dan memiliki kejelasan indikator (input-proses,
output-outcome atau kombinasinya) yang sesuai dengan karakteristik pelayanan; (3)
Pentingnya data pencapaian SPM dalam pengelolaan DAK kedepan, sehingga perlu
penyiapan sistem database yang terpadu, terintegrasi dan didukung oleh kesiapan SDM serta
ketersediaan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusinya dalam penelitian ini dan juga kepada Australia Indonesia Partnership for
Decentralisation (AIPD) yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan TADF 2014.
Kami berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih baik.

Direktur Jenderal
Boediarso Teguh Widodo
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S

ejak tahun 2012, Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)
mendukung Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melalui Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF),

terutama untuk pengembangan kebijakan desentralisasi fiscal berbasis penelitian (research
based policy).
Pada tahun 2014 TADF mendapatkan mandat untuk melaksanakan empat kajian dan
penyusunan sejumlah policy brief. Hasil kajian tersebut telah didokumentasikan dalam empat
judul buku berikut ini:
1. Kajian untuk Mendukung Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU No. 28 Tahun 2009
2. Kajian atas Indikator Standar Pelayanan Nasional di Bidang Layanan Publik Dasar yang
Relevan dengan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus
3. Studi Penerapan Medium Term Expenditure Framework dalam Alokasi Belanja Daerah
4. Pendanaan Urusan Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sedangkan hasil policy brief yang disusun oleh TADF didokumentasikan dalam buku Policy
Brief 2014.
Kami mengharapkan bahwa kelima buku tersebut dapat berkontribusi untuk dialog kebijakan
yang dapat memperkuat implementasi desentralisasi fiscal di Indonesia, terutama untuk
dampak peningkatan layanan publik bagi masyarakat.

Jessica Ludwig-Maaroof
Direktur Program AIPD
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

S

etelah lebih dari satu dekade pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Standar
Pelayanan

Minimum

(SPM)

belum

sepenuhnya

dapat

diimplementasikan.

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 menyebutkan secara eksplisit bahwa

penyelenggaraan urusan wajib oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan SPM.
Pelaksanaan SPM tersebut dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan
implementasi SPM, namun hingga saat ini belum semua urusan wajib pemerintah daerah
memiliki SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu indikator kinerja yang tertuang
dalam dokumen perencanaan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait dukungan
pendanaan untuk percepatan pencapaian SPM yang menjadi urusan wajib pemerintah
daerah, sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah menyediakan Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN.
Dokumen Grand Desain Desentralisasi Fiskal Indonesia (DJPK 2009)1 menyebutkan bahwa

penyediaan pelayanan publik sesuai SPM merupakan salah satu elemen utama desentralisasi
fiskal yang perlu terus disempurnakan. Penyempurnaan ini mutlak diperlukan agar kebijakan
desentralisasi tidak menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Sebaliknya, justru dapat
menjadi instrumen yang efektif untuk keluar dari jebakan inefisiensi tata kelola, meningkatkan
efektivitas pelayanan publik, memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mengurangi
kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah (Bird dan Vaillancourt 1998)2. Terkait hal
itu, saat ini pemerintah tengah melakukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal yang

DJPK. 2009. Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia.Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
Bird, Richard M dan Vaillancourt, Francois. 1998. Fiscal Decentralization in Developing Countries. Cambridge
University Press. United Kingdom..

1
2

1

juga bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi pencapain target SPM oleh daerah.
Rancangan revisi UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 41 draf ke-XX, mengusulkan penggunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diprioritaskan untuk mendanai pencapaian SPM. DAK ini
selanjutnya disebut DAK-SPM. DAK-SPM ditujukan untuk membiayai SPM tiga pelayanan
dasar, yaitu SPM pendidikan, SPM kesehatan dan SPM pekerjaan umum khususnya
infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi dan air minum. Kajian menyangkut mekanisme
DAK-SPM juga telah dilakukan Juanda, et al (2013)3, dengan kesimpulan bahwa DAK yang
diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pencapaian SPM dapat bersifat fisik (belanja modal)
dan non fisik seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bantuan sosial maupun hibah
sepanjang dapat meningkatkan atau mempertahankan pencapaian setiap indikator SPM.
Daerah yang layak mendapatkan DAK-SPM adalah daerah yang memenuhi persyaratan dari
aspek kemampuan keuangan dan pencapaian SPM. Kemampuan keuangan ditunjukkan
dengan Indeks Kemampuan Keuangan Daerahnya (IKKD) dibawah rata-rata nasional
(IKKD<1), sedangkan pencapaian SPM ditandai oleh Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) di
bawah yang ditetapkan (IPSPM<SPM). Daerah yang mendapatkan alokasi DAK-SPM diusulkan
dalam jangka waktu 3 tahun. Adapun untuk mekanisme alokasi DAK-SPM dalam masa
transisi, jika data pencapaian SPM belum lengkap maka diperlukan rancangan composite
index dengan menggabungkan setiap indikator SPM yang dianggap paling penting (prioritas)
saja, atau dapat menggunakan indikator outcome, seperti rata-rata lama sekolah untuk
Kemendikbud, dan Angka Harapan Hidup untuk Kemenkes (Juanda et al. 2013). Idealnya
penyusunan composite index disusun oleh Kementerian Teknis sebagai bagian dari proses
perencanaan dan evaluasi. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) perlu melakukan exercise penyusunan composite
index tersebut untuk memahami dinamika yang terjadi dalam formulasi alokasi DAK-SPM
tersebut.
Penggunaan istilah pencapaian SPM sering diinterpretasikan salah, seolah-olah ingin
mencapai standar pelayanan yang minimum, padahal maksudnya pelayanan yang diberikan
minimal pada standar yang ditetapkan. Untuk itu, terminologi yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah Indikator Standar Pelayanan Nasional (ISPN).

1.2. Rumusan Masalah
Penyusunan

formulasi

alokasi

DAK-SPM

dipandang

penting

dalam

rangka

menentukan alokasi DAK-SPM secara adil dan mencerminkan tujuan alokasi. Namun

Juanda, et al. 2013. Penyusunan Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembiayaan Standar Pelayanan
Minimum (SPM). DJPK.
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permasalahan keterbatasan data capaian indikator SPM menyebabkan formulasi berdasarkan
indikator langsung mengalami kendala. Berdasarkan hasil kajian Juanda et al (2013),
direkomendasikan penggunaan Indikator Standar Pelayanan Nasional (ISPN). ISPN
merupakan proksi indikator SPM yang datanya tersedia, dapat berupa indikator output atau
outcome dari SPM.
Dalam rangka itu, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagaimana merumuskan ISPN yang dapat merepresentasikan pencapaian SPM
pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi,
irigasi dan air minum)?
2. Bagaimana kesiapan daerah dan K/L dalam penyediaan data ISPN untuk pengalokasian
DAK sebelum data pencapaian SPM tersedia?.
3. Bagaimana kesiapan daerah dan K/L dalam penyediaan data pencapaian SPM yang akan
digunakan untuk perhitungan DAK?.

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan atau output yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Terumuskannya indikator-indikator utama yang sederhana dalam merepresentasikan
pencapaian SPM pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, irigasi, sanitasi
dan air minum) sebagai indikator SPN (Standar Pelayanan Nasional) yang menjadi dasar
formulasi alokasi DAK-SPM.
2. Mengetahui kesiapan daerah dan K/L dalam penyediaan data ISPN untuk pengalokasian
DAK sebelum data pencapaian SPM tersedia.
3. Mengetahui kesiapan daerah dan K/L dalam penyediaan data pencapaian SPM yang akan
digunakan untuk perhitungan DAK.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan amanat UU No. 32 Tahun 2004, terdapat 26 bidang urusan wajib
pemerintahan daerah yang memerlukan SPM. Implementasi SPM dilakukan secara bertahap
dan berdasarkan skala prioritas pelayanan. Kajian ini hanya dibatasi pada SPM tiga bidang
pelayanan dasar yaitu :
• Pelayanan Pendidikan
• Pelayanan Kesehatan
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• Pelayanan Pekerjaan Umum (infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi dan air minum)
Ketiga pelayanan dasar tersebut diatur dalam regulasi SPM oleh Kementerian Teknis sebagai
berikut.
Tabel 1. Ruang Lingkup Regulasi SPM yang Dikaji
No

Bidang

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Pekerjaan
Umum

Peraturan yang Menetapkan
SPM
Permendiknas No.15/2010 &
Permendikbud No. 23/2013
Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota
Permenkes No.741/2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Permen PU No 1/PRT/M/2014
Tentang SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

Peraturan mengenai Pedoman
Teknis SPM
Keputusan Dirjen.

Kepmenkes
No.828/MENKES/SK/IX/2008
Tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Lampiran I Permen PU
No.1/PRT/M/2014 ttg Jenis
Pelayanan Dasar, Indikator
Kinerja, Dan Batas Waktu
Pencapaian SPM Bidang PU
dan TR
Dan
Lampiran II Permen PU
No.1/PRT/M/2014 ttg Petunjuk
Teknis SPM Bidang PU dan TR

Sumber : Buku Himpunan Peraturan SPM. Kemendagri. 2011 dengan perubahan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian DAK-SPM

D

AK-SPM merupakan salah satu instrumen fiskal yang berupa specific grant untuk
mendorong pencapaian SPM. Secara umum terdapat dua jenis grant (bantuan) dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yaitu (Juanda, et. al 2013) : general

purpose Grant (Bantuan Umum) dan specific grant (Bantuan Khusus). Bantuan umum (general
purpose grant) atau bantuan tanpa syarat (unconditional grant) yang di Indonesia disebut
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis bantuan yang bebas digunakan oleh si penerima.
Tidak ada arahan terhadap penggunaan dana tersebut. Pada umumnya unconditional grant ini
ditujukan untuk pemerataan kemampuan fiskal daerah penerima atau dengan kata lain untuk
tujuan pemerataan horizontal, sehingga disebut bantuan pemerataan (equalization grant).
Specific Grant sesuai namanya merupakan bantuan spesifik atau bantuan bersyarat
(conditional grant). Bantuan spesifik biasanya ditujukan untuk membiayai bidang tertentu yang
telah menjadi kewenangan daerah otonom. Specific grant (bantuan khusus) sangat beragam

jenisnya dengan berbagai tujuan yang dirancang oleh si pemberi, diantaranya:
a. Untuk mencapai tujuan nasional tertentu, namun fungsi dan kewenangannya urusannya
telah didesentralisasikan ke daerah otonom.
b. Untuk mempengaruhi pola belanja daerah penerima.
c. Untuk mengakomodasi spillover benefit (penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu
tetapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain/tetangga).
DAK-SPM merupakan jenis bantuan spesifik digunakan oleh pemerintah pusat untuk
pencapaian SPM, misalnya untuk di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur. Urusan tersebut telah didesentralisasikan ke daerah, sehingga bantuan spesifik
ditujukan untuk mempengaruhi pola belanja daerah agar menunjang pencapaian SPM
tersebut, misalnya penggunaan yang spesifik dan mensyaratkan dana pendamping (Juanda
2013).

5

Implementasi kebijakan DAK-SPM ditujukan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan
masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik pada tingkat standar tertentu. Secara
substantif, instrumen SPM yang bersifat standarisasi lebih bernuansa pemerataan pelayanan
antardaerah. Bagi pemerintah daerah yang masih memberikan pelayanan di bawah standar,
maka penerapan SPM berarti upaya mendorong peningkatan derajat pelayanan baik secara
kuantitas maupun kualitas. Namun demikian, dalam implementasinya pemerintah daerah
masih meletakkan target-target SPM secara implisit dalam indikator capaian perencanaan
makro seperti RPJMD dan RKPD. Laporan tersendiri mengenai SPM beserta kemajuan
capaian indikatornya belum banyak ditemukan. Jikapun ada, pada level pemerintah provinsi
yang datanya masih bersifat rencana bukan hasil implementasi di lapangan. Mengingat
keterbatasan kondisi tersebut, analisis dampak SPM disini lebih bersifat tinjauan teoritis dan
bersifat indikatif.

2.2. Karakteristik Indikator SPM
Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan (PP 65 Thn 2005 ttg
SPM). Oleh karenanya, indikator SPM Bidang pendidikan, kesehatan dan PU ditetapkan
berbeda , dapat menggunakan indikatorinput, proses, output atau outcome.
Berdasarkan kajian terhadap bidang SPM yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut
(Juanda, et al, 2013).
• Indikator SPM Bidang Pendidikan : umumnya masukan dan proses
• Indikator SPM Bidang Kesehatan : masukan, proses, hasil dan/atau manfaat.
• Indikator SPM Bidang PU : umumnya proses dan hasil dan/atau manfaat.
SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar sehingga lebih tepat mencerminkan
indikator input atau proses. Indikator SPN sebaiknya menggunakan indikator input dan atau
proses. Indikator ini lebih dapat menggambarkan gap pelayanan dan kebutuhan anggaran.

2.3. Implementasi SPM Tiga Pelayanan Dasar
Implementasi SPM tiga pelayanan dasar memiliki karakteristik berbeda-beda
tergantung berbagai aspek kelembagaan di level pusat dan daerah. Pada level pusat masalah
kelengkapan regulasi SPM, pengendalian dan pengawasan sangat berpengaruh. Pemerintah
daerah cenderung lebih menunggu arahan pusat dalam mengimplementasikan SPM. Secara
karakteritik implementasi SPM tiga pelayanan dasar seperti terlihat dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Implementasi SPM Tiga Pelayanan Dasar

No
1

Bidang SPM
Pendidikan

2

Kesehatan

3

Pekerjaan Umum

Implentasi SPM
• Pelaksana SPM adalah kabupaten/kota dan satuan
pendidikan. Provinsi tidak sebagai pelaksana SPM.
• Belum ada standar perhitungan unit cost untuk masingmasing indikator SPM
• Indikator SPM menggambarkan indikator input dan
proses yang belum ada data seriesnya.
• Meskipun telah disosialisasikan, masih banyak pemda
yang belum mengerti.
• Terdapat satu indikator yang sulit diukur terutama di
daerah luar Pulau Jawa.
• Sistem database pencapaian SPM sekolah dan
kabupaten/kota sedang disusun.
• Peran monitoring dan evaluasi provinsi masih lemah.
• Pelaksana SPM hanya pada level kabupaten/kota.
Provinsi tidak sebagai pelaksana SPM.
• Telah ada standar perhitungan unit cost untuk masingmasing indikator SPM
• Indikator SPM menggambarkan indikator input dan
proses yang belum ada data seriesnya.
• Telah ada database pencapaian SPM kecuali untuk
daerah otonomi baru.
• Pencapaian dan mempertahankan capaian SPM
sangat tergantung pendanaan DAK.
• Sebagian
besar
pelaksana
SPM
adalah
kabupaten/kota. Provinsi melaksanakan sedikit target
SPM. Ada rencana melakukan revisi SPM yang ada.
• Belum ada standar perhitungan unit cost untuk masingmasing indikator SPM.
• Belum sinergi antara pusat dan daerah, dan
antarsektor.
• SPM Bidang Cipta Karya telah berbasis outcome yang
mengacu pada pencapaian MDGs dan ada sharing
anggaran.
• Belum semua daerah telah menetapkan Perda RTRW.
• Penyusunan SPM tidak mengundang unit teknis
sehingga target indikator dirasa tidak realistis.
• Indikator SPM akan direvisi sesuai dgn Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementrian PU (dari 104 menjadi
35 indikator).
• Data pencapaian tidak tersedia dengan lengkap.

Sumber : diolah dari Juanda, et al. 2013.
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2.4 Formula Alokasi
Juanda et. al (2013) dalam laporan penelitian mengenai mekanisme DAK untuk pembiayaan
SPM, disamping memberikan rekomendasi mekanisme penyaluran DAK-SPM, juga
memberikan gambaran umum mengenai perhitungan alokasi DAK-SPM. Formulasi tersebut
disarikan sebagai berikut.
1) Alokasi ditentukan oleh Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) dan Indeks Celah
Pencapaian SPM (IPSPM). Suatu daerah layak mendapatkan alokasi bila IKKD dibawah
rata-rata nasional (IKKD<1) dan IPSPM dibawah target yang ditetapkan (IPSPM<SPM).
2) IKKD dihitung dan menggunakan rumus :
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) = Penerimaan Umum APBD – Belanja PNSD
Penerimaan Umum Daerah APBD = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)
IKKDi =

KKD Daerah i
KKD Rata-rata Seluruh Daerah

3) Indeks Celah Pencapaian SPM bidang ke-i ditentukan dengan menggunakan rumus:

4) Adapun indeks DAK-SPM bidang ke-i ditentukan dengan rumus :

5) Penentuan alokasi DAK-SPM bidang ke-i untuk daerah ke-k adalah :

Keterangan :
SPMij : Nilai indikator SPM ke-j untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh Kementrian
Teknis.
IPSPMij : Indeks Pencapaian SPM untuk indikator ke-j dalam bidang ke-i oleh daerah.
ICPSPMij : Indeks Celah Pencapaian SPM untuk indikator ke-j dalam bidang ke-i oleh daerah.
I_DAKSPMik : Indeks DAK-SPM bidang ke-i untuk daerah ke-k.
P_DAKSPMi : Pagu DAK-SPM untuk bidang ke-i.
wij : Bobot untuk indikator SPM ke-j untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh Kementrian
Teknis.
a1 : bobot untuk IKKD.
a2 : bobot untuk IPSPMi.
ni : banyaknya indikator SPM untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Teknis.
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Jika menggunakan ISPN sebagai proksi Indikator SPM, maka menggunakan formula sebagai
berikut:
1) Indeks Celah Pencapaian SPN (ICPSPN) bidang ke-i ditentukan dengan menggunakan rumus:
.......................... (1)
Sehubungan satuan SPN dapat berbeda, maka perlu dibakukan sehingga Indeks Pencapaian
SPN (IPSPN ) untuk indikator ke-j dalam bidang ke-i oleh daerah, diperoleh dengan rumus beriij

kut :

............................... (2)
Untuk indikator yang nilai pencapaian ISPNnya ke arah nilai yang lebih kecil (misalnya
indikator Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu
(AKI), Prevalensi HIV/AIDS, TB dan Angka Balita Gizi Buruk), menggunakan rumus :
............................... (3)
dimana :
X(ij)

: Nilai Indikator SPN ke-j untuk bidang ke-i (i = 1,2,3)

X(ij)maks : Nilai maksimum indikator SPN ke-j untuk bidang ke-i
X(ij)min : Nilai minimum indikator SPN ke-j untuk bidang ke-i
Bila suatu daerah pencapaian SPNnya diatas atau lebih besar dari SPN yang ditetapkan
K/L, berarti nilai IPSPN adalah 100 sehingga ICPSPN adalah 0 (nol).
Tabel 3. Contoh Nilai Maksimum dan Minimum Indikator SPN

Nilai
maksimum

Nilai
Minimum

Angka Melek Huruf (%)

100

0

Sesuai standar global
(UNDP)

Rata-rata lama sekolah
(Tahun)

15

0

Sesuai standar global
(UNDP)

Indikator SPN

Catatan

2) Adapun indeks DAK-SPN bidang ke-i ditentukan dengan rumus :
............................... (5)
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3) Penentuan alokasi DAK-SPN dengan pendekatan SPN bidang ke-i untuk daerah ke-k
adalah:
............................... (6)

Keterangan :
SPNij

: Nilai indikator SPN ke-j untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh
Kementrian Teknis, misalnya 100% untuk indikator Angka Melek Huruf.

IPSPNij

: Indeks pencapaian SPN untuk indikator ke-j dalam bidang ke-i oleh daerah.

ICPSPNij

: Indeks Celah pencapaian SPN untuk indikator ke-j dalam bidang ke-i oleh
daerah.

I_DAKSPNik

: Indeks DAK-SPN bidang ke-i untuk daerah ke-k.

P_DAKSPNi

: Pagu DAK-SPN untuk bidang ke-i.

wij

: Bobot indikator SPN ke-j untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh
kementerian teknis.

a1

: bobot untuk IKKD.

a2

: bobot untuk IPSPNi.

ni

: banyaknya indikator SPN untuk bidang ke-i yang sudah ditetapkan oleh
kementrian teknis.
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BAB III

METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian

P

enelitian ini dilatarbelakangi belum tersedianya data capaian indikator SPM pada tiap
kabupaten/kota dan provinsi, sehingga diperlukan kajian untuk indikator proksi yang
disebut indikator Standar Pelayanan Nasional (ISPN). Penentuan ISPN memerlukan

pengkajian sumber-sumber indikator yang relevan dan berkaitan dengan indikator SPM seperti
indikator IPM dari BPS, indikator MDGs dari Bappenas dan indikator pelayanan publik dari
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri. Indikator-indikator tersebut
disaring untuk mendapatkan indikator yang dapat mewakili indikator SPM. Berbagai indikator
tersebut perlu diklasifikasi dalam kategori indikator masukan (input), proses, keluaran (output)
dan hasil (outcome) yang dapat menggambarkan secara obyektif dan terukur dari suatu
pelayanan publik dasar.
Dari satu perspektif, pengertian pelayanan umumnya dikaitkan dengan indikator input atau
proses. Indikator tersebut seringkali jumlahnya banyak sehingga menyulitkan dalam
penyusunan indikator gabungan. Oleh karena itu, dari perspektif lain seringkali juga
menggunakan indikator output atau outcome yang lebih sederhana karena jumlahnya sedikit.
Namun dalam suatu kondisi tertentu, karena indikator output atau outcome ini dipengaruhi oleh
berbagai input, perlu juga ditambahkan indikator input/process yang bersifat prioritas selain
indikator output/outcome. Pemilihan indikator SPN menggunakan beberapa kriteria lain juga
yaitu ketersediaan dan akurasi data serta keterwakilan indikator SPM.
Hasil pemilihan ISPN ini didiskusikan juga dengan berbagai stakeholders diantaranya dengan
kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah. Proses tersebut diringkaskan dalam
kerangka penelitian di Gambar 1.
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3.2. Tahapan Penelitian
Secara garis besar penelitian ini meliputi tahapan :
1. Studi pustaka terkait aturan mengenai SPM dan berbagai indikator SPM, MDGs, IPM,
SIPD dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum.
2. Memilih ISPN dengan menggunakan beberapa kriteria.
3. Merancang instrumen penelitian yaitu : 1) kuesioner; 2) wawancara terstruktur dalam
bentuk FGD.
4. Pembahasan proposal dengan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan.
5. Pelaksanaan FGD di Pusat dengan Kementerian Pendidikan, , Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan
Bappenas.
6. Pengiriman kuesioner ke-33 provinsi dan 66 kabupaten/kota sampel.
7. Pelaksanaan FGD di 5 Provinsi (Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, NTT dan
Riau), dengan mengundang beberapa kabupaten/kota dalam provinsi sampel tersebut.
8. Analisis Data
9. Pembahasan hasil penelitian dengan TADF dan DJPK Kementerian Keuangan.

Gambar 1. Kerangka Penelitian
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3.3. Jenis dan Sumber Data
Data primer diperoleh langsung dari peserta Focus Group Discussion (FGD) dan responden
yang dikirimkan kuesioner penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari laporan IPM,
MDGs, SIPD dan SPM. Secara lengkap jenis dan sumber data disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis dan Sumber Data

No

Jenis Data

Sumber

A

Data Primer : Persepsi responden mengenai :
• Bobot indikator ISPN
• Ketersediaan data pencapaian SPM
• Ketersediaan data ISPN
Data Sekunder : Indikator dalam laporan
• IPM
• MDGs
• PELAYANAN PUBLIK
• SPM

Setda, Bappeda, DPKA
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas PU

B

BPS
BAPPENAS
KEMENDAGRI
k/l teknis

3.4. Instrumen Penelitian
3.4.1. Kuesioner
Dalam rangka memperoleh data lebih banyak, kuesioner dibagikan kepada peserta FGD dan
juga dikirimkan ke responden di daerah sampel pada level provinsi dan kabupaten/kota.
Strategi pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Kuesioner untuk peserta FGD dikirim paling lambat 1 minggu sebelum tim ke lapangan.
2. Kuesioner untuk responden daerah sampel dikirim ke-33 provinsi dan masing-masing
provinsi dipilih 2 kab/kota yang mewakili daerah dengan IPM dan IKKD tinggi dan rendah.
3. Peserta FGD dan responden kuesioner mewakili unsur SKPD terkait SPM yakni

Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Bappeda dan
DPKAD.
4. Ada empat jenis kuesioner yang dibuat berdasarkan pengelompokan SKPD yaitu:
a) Kuesioner untuk SKPD Setda, Bappeda dan DPKAD
b) Kuesioner untuk SKPD Dinas Pendidikan
c) Kuesioner untuk SKPD Dinas Kesehatan
d) Kuesioner untuk SKPD Pekerjaan Umum

METODE PENELITIAN
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3.4.2. Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan untuk memperdalam informasi dari pelaku lapangan di daerah. Selain itu,
melalui FGD juga dilakukan untuk triangulasi informasi sehingga dapat dilakukan cross-check
informasi antar peserta. FGD diikuti oleh pejabat kementerian/lembaga dan SKPD yang
berkompeten pada level provinsi, kabupaten/kota. Peserta FGD seperti tercantum dalam
Tabel 5.
Tabel 5. Peserta FGD

No

Level

Peserta

1

Kementerian

Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Dalam Negeri

2

Pemerintah Provinsi
Dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Setda
Bappeda
DPPKA

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas PU

3.5. Daerah Sampel
Kuesioner dikirim melalui email ke semua 33 provinsi dan 2 kabupaten/kota untuk
masing-masing provinsi. Adapun untuk daerah sampel FGD adalah 5 provinsi yang mewakili
kriteria IPM dan IKKD tinggi dan rendah, serta pulau (Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa
Tenggara) dan kawasan (Barat, Tengah dan Timur). Secara lengkap karakteristik daerah
sampel disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 2.
Tabel 6. Karakteristik Daerah Sampel FGD

Kriteria
Pulau
Kawasan
IPM
IKKD
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NTT
Nusa
Tenggara
Timur
Rendah
Rendah

Jatim
Jawa
Barat
Rendah
Tinggi

Daerah Sampel
DIY
Riau
Jawa
Sumatera
Barat
Tinggi
Rendah

Barat
Tinggi
Tinggi

Kalbar
Kalimantan
Tengah
Rendah
Rendah

METODE PENELITIAN

Gambar 2. Distribusi Provinsi Sampel FGD
Selanjutnya pada masing-masing provinsi secara purposive dipilih 3-4 kabupaten/kota dan
dibagi dalam dua kelompok hari pelaksanaan FGD seperti terlihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Daerah Sampel untuk FGD

NO

PROVINSI

1

DIY

2

JATIM

3

KALBAR

4

NTT

5

RIAU
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DAERAH PESERTA FGD
Hari Pertama

Hari Kedua

Provinsi

Sleman

Kulonprogo

Gunung Kidul

Provinsi

Bangkalan

Pasuruan

Gresik

Provinsi

Kab. Kubu Raya

Kota Pontianak

Kab. Pontianak

Provinsi
Kota Kupang

Manggarai Barat

Provinsi

Pelalawan

Kota Pekanbaru

Kampar
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3.6. Metode Analisis
3.6.1. Analisis SPM
Salah satu aspek penting dalam analisis SPM untuk pemilihan ISPN adalah menentukan jenis
indikator yang akan menjadi basis penentuan ISPN. Penentuan jenis indikator maksudnya
melakukan klasifikasi indikator berdasarkan jenis indikator masukan, proses, keluaran, hasil
atau dampak. PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM,
mendefinisikan indikator SPM sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian
suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
Namun demikian PP No 65 tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi masukan,
proses, hasil atau manfaat dalam indikator SPM. Kurangnya penjelasan mengenai jenis
indikator SPM dalam PP tersebut menyebabkan bervariasinya penggunaan indikator SPM
oleh kementerian/lembaga. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
memberikan penjelasan mengenai indikator keluaran dan hasil sebagai berikut :
• Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
• Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2006)4 memberikan
penjelasan masing-masing indikator kinerja tersebut sebagai berikut :
1) Indikator masukan (input) memberikan gambaran mengenai sumberdaya yang
digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Indikator input berbeda dengan
inputnya sendiri. Indikator input dikelompokkan menjadi : (i) kuantitas input; (ii) kualitas
input; (iii) kehematan penggunaan input.
2) Indikator process memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan
dalam menghasilkan barang atau jasa. Singkatnya adalah cara menggunakan input.
Indikator proses dapat dikelompokkan menjadi : (i) frekuensi proses/kegiatan; (ii) ketaatan
terhadap jadwal; dan (iii) ketaatan terhadap ketentuan/standar pelaksanaan kegiatan.
3) Indikator keluaran (ouput) memberikan gambaran mengenai keluaran dalam bentuk
barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Keluaran adalah hasil
interaksi langsung input. Indikator output dikelompokkan menjadi : (i) kuantitas output; (ii)
kualitas output; dan (iii) efisiensi dalam menghasilkan output.

Kemen PAN dan RB. 2006. Modul Indikator Kinerja: Referensi untuk Menentukan Indikator Kinerja Instansi
pemerintah. Jakarta.

4
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4) Indikator hasil (outcome) memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang
diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Outcome adalah
hasil dari interaksi berbagai output, dalam banyak kondisi hasil baru akan diperoleh
setelah rentang waktu tertentu. Indikator kinerja outcome sebaiknya mengukur
outcome-outcome yang dapat dikontrol oleh organisasi, sedangkan outcome yang
ditentukan oleh banyak pihak atau ditentukan oleh banyak faktor lain di luar kendali
organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat (benefit) atau dampak (impact). Indikator
outcome dikelompokkan menjadi : (i) peningkatan kuantitas; (ii) perbaikan proses; (iii)
peningkatan efisiensi; (iv) peningkatan kualitas; (v) peningkatan efektivitas; (vi) perubahan
perilaku; (vii) peningkatan pendapatan.
5) Indikator dampak (impact) memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak
langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan program. Dampak merupakan outcome
pada tingkat yang lebih tinggi hingga tujuan akhir. Indikator dampak sebaiknya mengukur
outcome yang lebih makro dan melibatkan pihak luar organisasi, dikarenakan sifatnya
diluar kendali organisasi, indikator dampak boleh tidak disertai dengan target.
Pengelompokkan indikator kinerja kedalam jenis input, proses, output atau outcome
sangat tergantung dari konteksnya masing-masing. Input satu kegiatan bisa jadi menjadi
output kegiatan lain, demikian pula output kegiatan tertentu dapat menjadi outcome bagi
kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tabel 8-9 memberikan ilustrasi mengenai relativitas indikator
kinerja di SPM bidang pendidikan, dimana kemungkinan-kemungkinan kemiripan input dengan
output (Tabel 8), dan indikator output dengan outcome (Tabel 9).
Tabel 8. Relativitas Input dan Output

Kegiatan
Kegiatan pembelajaran
Pembangunan LAB

Input
Ketersediaan Laboratorium
IPA yang lengkap
Anggaran Pembangunan
(APBD)

Output
Proporsi murid kelas 1
yang lulus
Ketersediaan Laboratorium
IPA yang lengkap

Tabel 9. Relativitas Output dan Outcome

Kegiatan
Kegiatan pembelajaran
Peningkatan mutu

Output
Proporsi murid kelas 1
yang lulus
Ketersediaan Laboratorium
IPA yang lengkap

Outcome
Rata-rata lama sekolah
Proporsi murid kelas 1
yang lulus

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan penyamaan persepsi mengenai klasifikasi
indikator yang digunakan. Dalam studi ini, indikator SPM yang ditetapkan masing-masing K/L.
menjadi basis penilaian jenis indikator lain (input, proses, output atau outcome). Hasil penilaian
jenis indikator SPM disertakan dalam Lampiran 1, 2 dan 3.

METODE PENELITIAN

17

3.6.2. Analisis Calon ISPN
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, calon ISPN dipilih dari indikator SPM, IPM, MDGS dan
SIPD dengan alasan indikator-indikator tersebut telah digunakan secara nasional bahkan
internasional sehingga memenuhi prinsip homogenitas indikator. Jumlah calon indikator dari
empat sumber tersebut menurut bidang SPM dapat dilihat dalam Tabel 10. Secara lengkap
daftar indikator disertakan dalam Lampiran 4, 5 dan 6.
Tabel 10. Jumlah Indikator yang Relevan untuk ISPN

Sumber
IPM
MDGs
Pel.PublikSIPD
SPM K/L
Jumlah

Pendidikan
2
4
20

Bidang SPM
Kesehatan
1
23
15

PU
1
6
18

27
53

18
57

25
50

Jumlah
4
33
53
70
160

Sumber : Data diolah dari SPM K/L, BPS, Bappenas dan Kemendagri, 2014

Berdasarkan Tabel 10, terlihat SPM pendidikan sebanyak 27 indikator sehingga terlalu
kompleks bila dijadikan indikator alokasi DAK-SPM pendidikan. ISPN bidang pendidikan
sangat diperlukan, berupa indikator yang sederhana dalam bentuk indikator output-comes,
dan dapat ditambahkan indikator input-process yang belum tergambarkan dalam
input-outcome tersebut atau yang dianggap prioritas. Dengan demikian, ada dua alternatif
skenario ISPN Pendidikan, yaitu :
- ISPN berdasarkan indikator input-process
- ISPN berdasarkan indikator output-outcome
Untuk SPM kesehatan ada 18 indikator yang berupa indikator input, proses, output dan
outcome. Oleh karenanya diperlukan ISPN dengan kriteria dan alternatif skenario
sebagaimana ISPN pendidikan.
Untuk SPM Pekerjaan Umum ada 25 indikator sebagaimana tercantum dalam Permen PU No
1 Tahun 2004. Pemilihan ISPN Pekerjaan Umum menggunakan kriteria dan alternatif skenario
sebagaimana ISPN pendidikan dan kesehatan.

3.6.3. Pemilihan ISPN
Pemilihan ISPN dengan metode expert judgment dilakukan dalam dua aspek, pertama dalam
pemilihan ISPN dan kedua dalam pembobotan ISPN terpilih.
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Pemilihan ISPN yang relatif sederhana dari calon ISPN dilakukan secara bertahap melalui
expert judgment yang dapat dikelompokkan menjadi 3 alternatif :
1) input-process: indikator dikaitkan dengan istilah “pelayanan” dalam SPM, namun jika
indikator ini dipakai jumlahnya cukup banyak sehingga harus dipilih yang relatif sederhana
namun mewakili.
2) output-outcome: alternatif ini dipilih yang paling sederhana untuk diterapkan dalam alokasi
DAK tapi memberikan fleksibilitas daerah untuk memilih sumber indikator penyebab
output-outcome tersebut.
3) input-process-output-outcome: alternatif ini dipilih agar mengetahui dalam tahapan mana di
prioritaskan suatu intervensi.
Expert judgment dalam pembobotan ISPN terpilih dibahas dalam subbab analisis preferensi
ISPN.
Adapun tahapan pemilihan ISPN sebagai berikut :
1. Menggunakan 4 kriteria :
a. Alternatif jenis indikator yang dipilih : (i) input-process; (ii) output-outcome; (iii) kombinasi
(i) dan (ii)
b. Mencerminkan karakteristik pelayanan atau dipengaruhi oleh pelayanan
c. Mewakili indikator SPM.
d. Ketersediaan, akurasi dan keberlanjutan data di semua kabupaten/kota.
2. Hasil pemilihan dengan 4 kriteria di atas selanjutnya dibahas dalam FGD K/L
3. Hasil pembahasan FGD K/L dibahas lagi dalam FGD Daerah
4. Penetapan ISPN terpilih.
Tahapan pemilihan ISPN diilustrasikan dalam Gambar 3.
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Bumi) untuk Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Gambar 3. Tahapan pemilihan ISPN

3.6.4. Analisis Preferensi ISPN (AHP)
Analisis preferensi indikator ISPN dilakukan untuk memperoleh bobot penilaian responden
terhadap ISPN terpilih. Metode perhitungan menggunakan Analytical Hierarchy Process
(AHP) dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut :
1) Menghitung vektor preferensi kriteria (VPK) misalnya berdasarkan prioritas pemda dan
kebutuhan dana
2) Menghitung vektor preferensi alterantif (VPA)
3) Menghitung vektor preferensi total (VPK x VPA)
4) Menyusun ranking bobot variabel berdasarkan nilai vektor preferensi total
Perhitungan preferensi tersebut diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada peserta
FGD dan responden daerah sampel. Preferensi akan menghasilkan :
a) Bobot indikator: bobot dari ISPN pada masing-masing bidang;
b) Bobot bidang : bobot dari 3 masing-masing bidang ISPN
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BAB IV

HASIL PENELITIAN
4.1. Penentuan Indikator SPN Bidang Pendidikan
4.1.1. Analisis SPM

S

PM bidang pendidikan diatur dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 yang direvisi
sebagian melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2013. SPM ini mengatur standar
pelayanan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan

satuan pendidikan. SPM bidang pendidikan terdiri dari 27 indikator input dan proses
pendidikan, 14 indikator standar pelayanan untuk kabupaten/kota dan 13 indikator standar
pelayanan untuk satuan pendidikan. Dari 14 indikator untuk kabupaten/kota terdiri dari 12
indikator input (7 indikator untuk SD dan 9 indikator untuk SMP) dan 2 indikator proses
(masing-masing untuk tingkat SD dan tingkat SMP). Adapun dari 13 indikator untuk satuan
pendidikan, terdiri dari 4 indikator input dan 9 indikator proses. Indiktor input tersebut meliputi
3 indikator input untuk tingkat SD dan 2 indikator input di tingkat SMP. Adapun indikator proses
meliputi 9 indikator proses untuk masing-masing tingkat SD dan SMP. Secara diagramatis,
analisis SPM bidang pendidikan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Analisis SPM Bidang Pendidikan
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4.1.2. Tanggapan Kementerian Teknis
Tanggapan kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) diperoleh melalui FGD yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014 di
Jakarta. Kemendikbud menyampaikan bahwa data pencapaian SPM hingga saat ini belum
tersedia secara lengkap. Kemendikbud memiliki data pokok kependidikan (Dapodik) yang baru
dapat menyediakan sekitar 40% dari 27 indikator SPM. Dapodik hanya menyediakan data
input dan output pembelajaran bukan proses (aktivitas). Sementara indikator pencapaian SPM
merupakan data input dan proses. Sebagai contoh, data jumlah kunjungan pengawas tidak
tersedia datanya dalam Dapodik. Dapodik merupakan bentuk reformasi penjaringan data
dengan membangun sistem database yang terintegrasi. Jika sebelumnya masing-masing
direktorat melakukan penjaringan data sendiri-sendiri dan parsial, namun saat ini mekanisme
penjaringan data telah diintegrasikan sesuai Instruksi Menteri Pendidikan Nasional (Inmen) No
2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan.
Ada 4 entitas data yaitu data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), satuan pendidikan,
peserta didik dan substansi pendidikan, namun saat ini baru 3 entitas yang telah berjalan yakni
PTK, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik. Semua data individual berkaitan dengan entitas
tersebut yang terjaring dalam Dapodik tersedia mulai dari level satuan pendidikan (sekolah),
kecamatan, kabupaten hingga level provinsi. Berdasarkan Dapodik, misalnya dapat diperoleh
rasio guru murid per sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan secara nasional, sehingga
dapat diketahui sekolah mana yang kekurangan atau kelebihan guru. Dapodik juga telah
digunakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk
menyalurkan bantuan siswa miskin. Data individual ini telah terkumpul sekitar 97% dari total
populasi sekolah, atau sekitar 185 ribu SD dan SMP se-Indonesia, dengan siswa sekitar 36
juta, dan 2,5 juta data guru. Sekitar 3% data Dapodik yang belum lengkap berasal dari daerah
yang sulit secara geografis seperti di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Adapun untuk data indikator ISPN, untuk data yang terkait dengan sistem kependidikan
datanya tersedia, namun data yang terkait sektor lain seperti data kependudukan tidak
tersedia. Kemendikbud sependapat bahwa diperlukan indikator SPN yang sederhana dan
terukur. Sulit menemukan satu sekolah yang telah memenuhi semua indikator SPM.

4.1.3. Pemilihan ISPN
ISPN pendidikan dipilih dari 53 indikator sumber yaitu 4 indikator MDGs, 2 indikator IPM, 20
indikator SIPD dan 27 indikator SPM. Indikator sumber tersebut dapat dipilah menjadi indikator
input, process, output dan outcome yang selanjutnya dipilih dengan menggunakan empat
kriteria lalu dibahas dalam FGD K/L dan FGD daerah. Proses ini diilustrasikan melalui
Gambar 5.
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Gambar 5. Proses Pemilihan ISPN Pendidikan
ISPN terpilih dalam Gambar 5 terdiri dari dua alternatif, yaitu alternatif pertama mencakup
indikator input, process, output dan outcome. Indikator ini berorientasi pada prioritas daerah
dan kebutuhan pendanaan. Alternatif kedua, hanya mencakup indikator ouput dan outcome
saja (Gambar 6).
Indikator input yang dipilih adalah indikator kualifikasi guru pada level SD dan SMP sederajat.
Indikator ini dipilih karena indikator ini dipandang sebagai indikator yang sangat menentukan
keberhasilan pendidikan, tantangan pendidikan kedepan (penerapan kurikulum baru) dan
menjadi prioritas Kementerian. Di samping itu, data indikator kualifikasi guru tersedia secara
lengkap. Indikator proses yang dipilih mencerminkan proses pelayanan sistem pendidikan
secara keseluruhan. Pemilihan indikator proses juga mempertimbangkan indikator tersebut
telah digunakan secara nasional, seperti rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah dan rasio guru terhadap murid dan internasional/MDGs seperti proporsi murid kelas 1
yang berhasil menamatkan sekolah dasar. Adapun indikator output yang digunakan adalah
Angka Partisipasi Murni (APM) level SD sederajat. Indikator ini merupakan salah satu indikator
output dalam pemenuhan standar pelayanan pendidikan MDGs. Adapun indikator outcome
yang dipilih adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
(indikator MDGs), angka putus sekolah SMP sederajat (indikator SIPD), dan indikator rata-rata
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lama sekolah (indikator IPM). Keterkaitan antar indikator SPN tersebut terlihat dalam
Gambar 6.

Gambar 6. Keterkaitan antar Indikator dan ISPN Bidang Pendidikan Terpilih
Berdasarkan analisis diatas, ISPN terpilih sebagai berikut.
A. Alternatif-1 (indikator input-process-output-outcome)

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
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INDIKATOR
Angka Melek Huruf (%)
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Angka Partisipasi Murni SD /MI dan SMP/MTs (%)
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan
sekolah dasar (%)
Angka melek huruf penduduk (L+P) usia 15-24 tahun
(%)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SD/MI (0/000)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMP/MTs (0/000)
Rasio guru terhadap murid SD/MI (0/000)

SINGKATAN
AMH
RLS
APM
Kls 1 tamat SD

SUMBER
IPM
IPM
MDGs
MDGs

AMH 15-24

MDGs

Sekolah/pddk
SD

SIPD

Sekolah/pddk
SMP

SIPD

Guru/murid SD SIPD
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NO INDIKATOR
9
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (0/000)
10
11
12

Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)
Guru SD/MI yg berkualifikasi S1/D-IV & bersertifikasi
(%)
Guru SMP/MTs yg berkualifikasi S1/D-IV &
bersertifikasi (%)

SINGKATAN
Guru/murid
SMP
APS SMP
Kual&Ser.Guru
SD

SUMBER
SIPD
SIPD
SPM

Kual&Ser.Guru SPM
SMP

B. Alternatif-2 (indikator output-outcome)

NO
1
2
3
4

INDIKATOR
Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%)
Angka Melek Huruf penduduk (L+P) usia 15-24 tahun
(%)
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)

SINGKATAN
RLS
APM SMP
AMH 15-24

SUMBER
IPM
MDGs
MDGs

APS SMP

SIPD

4.1.4. Tanggapan Daerah
A. Tanggapan Indikator
Responden daerah memandang indikator SPM yang ada saat ini terlalu kompleks, sebagian
sulit diukur dan tidak sinkron dengan sistem Dapodik yang telah mapan. Mereka lebih suka
indikator yang lebih sederhana, datanya relatif mudah diperoleh dan menggambarkan hasil
proses pendidikan. Oleh sebab itu, penggunaan indikator output-outcome lebih disukai
dibandingkan yang lainnya.
Masing-masing daerah memberikan usulan indikator yang mereka pandang sesuai dengan
karakteristik daerahnya seperti :
• Provinsi NTT : mengusulkan indikator nilai ujian nasional, indikator angka putus sekolah SD
(tidak hanya SMP) dan indikator rasio jumlah ruang kelas per siswa, dan rasio guru mata
pelajaran per siswa.
• Provinsi JATIM : mengusulkan indikator pendidikan yang dikaitkan dengan kemiskinan dan
indikator angka melek huruf berdasarkan usia sekolah. Indikator yang terkait dengan
peningkatan kualitas pembelajaran seperti rasio siswa per rombel, ketersediaan
laboratorium, kompentensi guru, kualifikasi kepsek, dan pengawas.
• Provinsi DIY : perlu memasukan indikator rasio pengawas/sekolah atau pengawas mata
pelajaran.
• Provinsi RIAU : mengusulkan rasio guru negeri terhadap guru swasta.
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• Provinsi KALBAR : Karakteristik wilayah perlu diperhatikan dalam pengalokasian DAK
karena sangat menentukan prioritas dan kebutuhan pendanaan. Misalnya di tempat
KALBAR, meskipun ketersediaan sekolah memadai, namun angka partisipasi sekolah dan
rata-rata lama sekolah rendah karena kendala transportasi.
Berdasarkan analisis hasil kuesioner, gambaran pendokumentasian SPM dan ketersediaan
data ISPN sebagai berikut.
• Kementerian Dikbud menganggap pendokumentasian belum sepenuhnya dilakukan,
namun tidak begitu bagi daerah. Separuh responden provinsi menjawab sudah melakukan
pendokumentasian, sedangkan kabupaten dan kota masing-masing 67% dan 33%. Secara
keseluruhan

56%

responden

berpendapat

bahwa

pemerintah

belum

melakukan

pendokumentasian SPM pendidikan dan direncanakan pada Tahun 2015 dan 2016 (>2014).
Daerah yang telah melakukan pendokumentasian SPM, 22% dilakukan pada Tahun 2011,
11% masing-masing pada Tahun 2012 dan 2013.
• Hambatan utama yang dihadapi dalam pendokumentasian SPM adalah kendala
sumberdaya manusia atau SDM (44%), teknis (33%) dan anggaran (22%). Bagi
Kementerian, permasalahan teknis seperti tidak singkron data pencapaian SPM dengan
sistem data pokok kependidikan (Dapodik) merupakan kendala utama. Adapun bagi daerah,
permasalahan SDM seperti kekurangan tenaga IT (information technology) atau petugas
yang terampil dalam pendataan menjadi hambatan utama. Adapun permasalahn teknis
seperti belum tersedianya sistem database dan sistem pelaporan yang baik, cara
perhitungan data yang masih meragukan, dan keterlambatan penyampaian data dari
sekolah terutama sekolah swasta.
• ISPN Pendidikan : sebagian besar responden baik pusat maupun daerah berpendapat
bahwa data ISPN tersedia. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan
penyediaannya seperti kendala regulasi (44%), kendala teknis (22%), keterbatasan SDM
(22%) dan keterbatasan anggaran (11%).
Secara ringkas tanggapan pusat dan daerah disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Tabel Ringkasan Informasi Pendokumentasian SPM Pendidikan
No

Pertanyaan

1

Apakah sudah dilakukan
pendokumentasian
pencapaian SPM Pendidikan?
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Pusat

Sampel FGD

- Belum
- Baru tersedia data
Dapodik yang
mencakup sekitar 40%
indikator SPM

Daerah
NTT :
- Belum
- Akan dilakukan 2015
JATIM :
- Sudah
- Telah dilakukan sejak
2011
DIY :
- Telah dilakukan sejak
2011
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No

Pertanyaan

2

Apa hambatan dalam
pendokumentasian data
pencapaian SPM?

3

Apakah ada indikator lain yang
sudah tersedia dan perlu
digunakan sebagai
pendekatan pencapaian SPM
Pendidikan?

4

Apakah indikator-indikator
ISPN tersebut diatas telah
tersedia setiap tahun?

Sampel FGD
Pusat
Daerah
NTT :
- Tidak singkron dengan
sistem data pokok
- Anggaran terbatas
kependidikan (Dapodik)
- Kurang petugas yg
kompeten
- Sistem pelaporan kurang
baik
JATIM :
- Kekurangan tenaga IT di
sekolah, terutama sekolah
swasta
DIY :
- ada indikator yg sulit
diukur seperti jarak dan
kunjungan pengawas.
RIAU :
- belum tersusun database
SPM, kekurangan SDM
terampil.
KALBAR :
- ketidaksamaan definisi
operasional indikator dan
keterlambatan laporan.
Tidak ada
NTT :
- Nilai ujian nasional
- Angka putus sekolah SD
- Rasio rombel per siswa
- Rasio guru mata pelajaran
per siswa
JATIM :
- Indikator pendidikan yg
dikaitkan dgn kemiskinan
- Angka melek huruf usia
sekolah
- Indikator kualitas
pembelajaran
DIY :
- memasukan indikator rasio
pengawas/sekolah atau
pengawas mtpelajaran
RIAU :
- Rasio guru negeri thd guru
swasta
KALBAR :
- Perlu memasukan indikator
karakteristik wilayah,
misalnya bagi daerah
perairan/kepulauan berbeda
dgn daratan
Ya,
Ya,
Data ISPN terpilih yg
Tersedia di Dinas
terkait sistem
Pendidikan Kab/Kota dan
kependidikan tersedia di
BPS
Dapodik

Sumber : Data diolah, 2014
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4.1.5. Pembobotan
Responden bidang pendidikan sebanyak 39 orang berasal dari Kemendikbud 1 orang (2%)
SKPD pendidikan provinsi 12 orang (31%), kabupaten 12 orang (31%) dan kota 14 orang
(36%). Masa kerja responden bekerja di jabatan terkait SPM terdiri dari : kurang dari setahun
26%, lebih dari 1 tahun hingga 3 tahun 56% dan lebih dari setahun 18%. 74% responden
pernah mengikuti bimbingan teknis, workshop atau seminar terkait SPM dan 89% pernah
mengikuti kursus/pelatihan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan profil
responden tersebut, dapat diyakini responden memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
memadai mengenai SPM.
Hasil penilaian bobot indikator SPN dalam 2 alternatif sebagai berikut :
1) ISPN Pendidikan Alternatif Pertama
Secara keseluruhan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menempati rangking teratas
(0,0983), namun bagi responden dari kabupaten dan kota lebih mementingkan indikator angka
partisipasi murni (APM) SMP sederajat. Pemerintah kota banyak memiliki berbeda preferensi
dengan pemerintah kabupaten seperti indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil
menamatkan sekolah dasar (Kls 1 tamat SD), angka melek huruf (AMH), angka melek huruf
penduduk (L+P) usia 15-24 tahun (AMH 15-24), rasio ketersediaan sekolah/penduduk
(sekolah/pddk SD dan sekolah/pddk SMP). Rasio guru terhadap murid (guru/murid SD dan
guru/murid SMP), angka putus sekolah SMP/MTs (APS SMP) dan guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi (Kual&ser.guru SD dan SMP). Dalam beberapa indikator,
responden kota dan provinsi memiliki kesamaan persepsi (APS SMP dan Kual&ser.Guru SD),
demikian pula antara responden kabupaten dan provinsi (3 indikator). Secara lengkap hasil
analisis preferensi responden terlihat di Tabel 12.
Tabel 12. Bobot dan Ranking ISPN Pendidikan Alternatif-1

Sumber : Data diolah, 2014
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Keterangan :
RLS = Rata-rata lama sekolah; APM = Angka partisipasi murni SMP/MTs; AMH = Angka melek huruf; Sekolah/pddk SMP
= Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs; Sekolah/pddk SD = Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI; Kls 1 tamat SD = Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah
dasar ; Guru/murid SD = Rasio guru terhadap murid SD/MI; AMH 15-24 = Angka melek huruf usia 15-24 tahun
laki-perempuan; Guru/murid SMP = Rasio guru terhadap murid SMP/MTs; Kual&Ser.Guru SD = Guru SD/MI yg berkualifikasi S1/D-IV & bersertifikasi; Kual&Ser.Guru SMP = Guru SMP/MTs yg berkualifikasi S1/D-IV & bersertifikasi dan APS
SMP = Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

2) ISPN Pendidikan Alternatif Kedua
Responden memiliki preferensi yang relatif sama terhadap ISPN pendidikan alternatif kedua
(indikator output-outcome). Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator
dengan bobot tertinggi, demikian pula untuk angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun
(AMH 15-24) dengan bobot terendah. Secara lengkap bobot penilaian responden disajikan
dalam Tabel 13.
Tabel 13. Bobot dan Ranking ISPN Pendidikan Alternatif-2

Sumber : Data diolah, 2014
Keterangan :
RLS = Rata-rata lama sekolah; APM = Angka partisipasi murni SMP/MTs; AMH 15-24 = Angka melek huruf usia 15-24
tahun laki-perempuan; APS SMP = Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

4.1.6. Contoh Perhitungan Indeks Celah Pencapaian SPN Pendidikan
Perbedaan antara capaian SPN pendidikan oleh pemda dengan target capaian SPN yang
ditetapkan Kemendikbud dinyatakan dalam Indeks Celah Pencapaian SPN Pendidikan (ICPSPN Pendidikan). ICP-SPN Pendidikan menjadi proksi ICP-SPM Pendidikan yang menjadi
salah satu dasar alokasi DAK-SPM Pendidikan. Contoh perhitungan ICP-SPN Pendidikan
untuk Kota X dapat dilihat dalam Tabel 14.
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Kota X memiliki nilai capaian SPN di kolom (6) yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar
7 tahun, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat sebesar 70%, Angka Putus Sekolah
(APS) SPM sederajat adalah 15%, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk laki dan perempuan
usia 15-24 tahun sebesar 80%. Adapun target capaian SPN yang ditetapkan Kemendikbud
disajikan dalam kolom (2) dan dinyatakan dalam nilai indeks dalam kolom (3). Bila nilai
maksimum dan minimum populasi daerah disajikan dalam kolom (4) dan (5), maka nilai indeks
pencapaian (IP) dapat dihitung dengan menggunakan rumus (2) dan (3) di bagian 2.4,
sehingga diperoleh nilai indeks masing-masing indikator disajikan dalam kolom (7).
Perhitungan IP untuk indikator RLS, APM SMP, dan AMH 15-24 menggunakan rumus (2)
karena arah pencapaian SPNnya ke nilai yang lebih besar, sebaliknya IP APS menggunakan
rumus (3).
Indeks Celah Pencapaian (ICP) SPN pendidikan sebagaimana disajikan dalam kolom (8) yang
merupakan gap antara indeks SPN (kolom 3) dengan indeks pencapaian indikator (kolom 7).
ICP indikator (kolom 10) diperoleh dari perkalian antara indeks celah pencapaian indikator
(kolom 8) dengan bobot indikator (kolom 9). Sehingga diperoleh ICP-SPN pendidikan untuk
Kota X sebesar 68,55 diperoleh dengan menjumlahkan seluruh indeks celah pencapaian
indikatornya.
ICP-SPN pendidikan 68,55 berarti Kota X secara agregat memiliki kekurangan pencapaian
SPN dari yang ditetapkan Kemendikbud sebesar 68,55%.
Tabel 14. Contoh Perhitungan Indeks Pencapaian SPN Bidang Pendidikan Kota X

Sumber : Data diolah, 2014

4.2. Penentuan Indikator SPN Bidang Kesehatan
4.2.1. Analisis SPM
SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Permenkes No 741 Tahun
2008. Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyusun revisi Permenkes
tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi seperti penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dasar melalui BPJS dan berakhirnya target MGDs. SPM kesehatan yang
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ada, jika dianalisis terdiri dari 4 jenis pelayanan yakni pelayanan kesehatan dasar (14
indikator), pelayanan kesehatan rujukan (2 indikator), penyelidikan epidemologi dan
penanggulangan KLB (1 indikator) dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (1
indikator). Keseluruhan indikator SPM kesehatan tersebut terdiri atas 14 indikator proses dan
indikator output yang mencakup sasaran pelayanan untuk balita (5 indikator), anak (1
indikator) ibu (4 indikator) dan penduduk dewasa pada umumnya (8 indikator). Analisis ini
secara lebih jelas diperlihatkan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Analisis SPM Kesehatan

4.2.2. Tanggapan Kementerian Teknis
Berdasarkan analisis SPM tersebut, tergambar bahwa SPM kesehatan yang ada lebih
menekankan pada aspek proses pelayanan terutama pada pelayanan kesehatan dasar.
Sementara setelah memasuki era BPJS, pelayanan kesehatan dasar yang bersifat pelayanan
kesehatan individual tidak lagi menjadi domain Kemenkes. Kemenkes akan lebih
mengedepankan pelayanan berbasis usaha kesehatan masyarakat (UKM) yaitu promosi
kesehatan, deteksi penyakit menular, inspeksi lingkungan serta skrining dan paket pelayan
kesehatan yang berorientasi tindakan preventif.
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Menurut Kemenkes, saat ini sudah dilakukan pendokumentasian SPM, namun banyak
indikator yang tidak lengkap tersedia. Indikator SPM yang ada saat ini kompleks karena
banyaknya indikator yang digunakan dan memiliki target waktu pencapaian yang
berbeda-beda sehingga menyulitkan perencanaan dan implementasi pencapaian SPM. Dalam
penentuan indikator, Kemenkes juga mempertimbangkan karakteristik pola penyakit secara
kewilayahan. Misalnya, wilayah Timur Indonesia kasus Malaria lebih mengemuka
dibandingkan di wilayah Barat. Namun terdapat penyakit yang gejalanya merata di semua
wilayah, misalnya tuberkolosis (TB) dan HIV/AIDS sehingga indikator penyakit ini lebih
disarankan. Kemenkes juga setuju jika ada indikator proksi SPM yang lebih sederhana (seperti
diajukan dalam FGD) dengan mempertimbangkan ketersediaan data.
Hambatan dalam pendokumentasian data pencapaian SPM adalah data pencapaian SPM
tidak sinkron dengan data profil kesehatan yang telah disusun daerah. Data profil kesehatan
kebanyak bersifat output dan sebagian mirip dengan output atau outcome program. Disamping
itu, ada anggapan mengenai belum jelasnya sumber pendanaan pencapaian SPM apakah dari
pusat atau daerah, karena hingga saat ini sebagian besar program kesehatan daerah yang
berorientasi SPM dibiayai oleh pusat baik lewat dana dekonsentralsi maupun melalui DAK. Hal
ini disebabkan tidak sinkronnya antara SPM dengan program/kegiatan yang masuk dalam
regulasi pengelolaan keuangan daerah (seperti Permendagri No 13 Tahun 2006). Akibatnya
banyak daerah tidak melaporkan pencapaian SPM karena dianggap bukan sebagai kewajiban
daerah untuk mencapainya.
Saat ini formulasi alokasi DAK kesehatan memang saat ini masih sangat rumit dan banyak
menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu kedepan akan mencari formulasi yang lebih
sederhana. Saat ini tengah dilakukan revisi Permenkes No.741/2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Indikator SPM kedepan akan
berbeda sama sekali dengan yang berlaku saat ini karena kita telah memasuki era Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif individual akan banyak beralih ke BPJS. Selain
alasan tersebut, SPM kesehatan yang berlaku saat ini memiliki target waktu pencapaian yang
berbeda-beda, seperti ada yang ditargetkan selesai Tahun 2010, ada yang Tahun 2015, ada
yang sesuai target tahun MDGs, namun ada yang post MDGs.
Indikator SPM kedepan akan banyak di aspek output dan outcome dan tidak lagi mencakup
idikator pelayanan kesehatan perorangan. Saat ini (Bulan Mei 2014) proses revisi SPM masih
pada taraf identifikasi indikator, baru setelah itu menentukan cara perhitungannya. Indikator
lain yang sudah tersedia dan perlu digunakan sebagai pendekatan pencapaian SPM
kesehatan adalah angka kematian ibu (AKI) dan prevalensi HIV/AIDS. Indikator ISPN tersebut
telah tersedia datanya setiap tahun dan dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan baik pada level
kabupaten/kota maupun provinsi.
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4.2.3. Pemilihan ISPN
Pemilihan ISPN kesehatan dari 57 indikator sumber yang terdiri dari 23 indikator MDGs, 18
indkator SPM, 15 indikator SIPD dan 1 indikator IPM. Pemilihan indikator ISPN dengan
menggunakan empat kriteria yang sama dengan kriteria pemilihan ISPN pendidikan, yang
selanjutnya dibahas dalam FGD K/L dan FGD daerah. Proses pemilihan ISPN kesehatan
seperti terlihat di Gambar 8.

Gambar 8. Alternatif ISPN Bidang Kesehatan Terpilih
Indikator terpilih terdiri dari dua alternatif, alternatif pertama adalah indikator input-proses yang
berorientasi pada pencapaian priroitas daerah dan kebutuhan pendanaan. Adapun indikator
kedua adalah indikator-indikator yang merupakan indikator output atau outcome. Keterkaitan
antara kedua alternatif tersebut terlihat pada Gambar 9.
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Gambar 9. Keterkaitan antar Alternatif ISPN Kesehatan Terpilih

Berdasarkan uraian tersebut, berikut kesimpulan ISPN Kesehatan terpilih :
Indikator ISPN Kesehatan Terpilih dari Indikator Input-Proses

NO INDIKATOR
1
Rasio posyandu terhadap balita dalam 1000
penduduk
2
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)
3
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan terlatih (dokter, bidan, perawat, dan
tenaga medis lainnya) (%)
4
Cakupan kunjungan bayi (%)
5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
(%)
6
Cakupan pelayanan Antenatal 1 kunjungan (%)
7
Cakupan pelayanan Antenatal 4 kunjungan (%)
8
Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk
(0/00)
9
Rasio dokter (umum, gigi, spesialis lainnya)
terhadap jumlah penduduk (0/00)
10 Rasio tenaga medis (umum+gigi) terhadap jumlah
penduduk (0/00)
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SINGKATAN
Ras.Posyandu

SUMBER
SIPD

Cak.MP-ASI

SIPD

Prop.Kelahiran

SIPD

Cak.kunj.Bayi
Cak.persalinan

SIPD
MDGs

Cak.antenatal 1
Cak.antenatal 4
Ras.puskesmas

MDGs
MDGs
SIPD

Ras.dokter

SIPD

Ras.tng medis

SIPD
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NO INDIKATOR
11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin (%) (pelayanan di strata-1
puskesmas, balai pengobatan/praktek bersama
dan perorangan).
12 Cakupan peserta KB aktif (%)
13 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang
harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kabupaten/Kota (%)
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (%)
15 Rasio Rumah Sakit (%)
16 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
17 Cakupan balita gizi buruk (%)
18 Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

SUMBER
SINGKATAN
Cak.pel.das.miskin SPM

Cak. KB Aktif
Cak.pel.gawat.dar

SPM
SPM

Cak.pel.ruj.miskin

SPM

Ras.rmh sakit
Cak.des/kel KLB

SIPD
SPM

Cak.bal.gizi buruk
Cak.desa siaga

SPM
SPM

Indikator ISPN Kesehatan Terpilih dari Indikator Ouput-Outcome

NO
1
2
3
4
5

INDIKATOR
Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis per 100.000
penduduk
Tingkat Prevalensi HIV/AIDS (%)
Angka balita gizi buruk (%)

SINGKATAN
AKB
AKI
Prev.TB

SUMBER
MDGs
MDGs
MDGs

Prev HIV/AIDS
Angk.Bal.Gizi
Buruk

MDGs
SIPD

4.2.4. Tanggapan Daerah
A. Tanggapan Indikator
Peserta FGD daerah lebih memilih indikator input-process dengan pertimbangan bahwa
input-process lebih menggambarkan akan kebutuhan pendanaan bagi pelayanan kesehatan,
namun untuk pengukuran pencapaian SPM (ISPN) lebih tepat menggunakan indikator
output-outcome. Setelah disampaikan uraian tentang tujuan DAK-SPM bahwa bukan untuk
pemenuhan kekurangan dana tetapi lebih pada bagaimana daerah dapat mencapai standar
nasional untuk pelayanan kesehatan, maka peserta FGD selanjutnya lebih memahami jika
digunakan indikator output-outcome.
Adapun usulan indikator yang disampaikan daerah sebagai berikut.
• Provinsi NTT : mengusulkan indikator prevalensi malaria, Indikator prevalensi malaria
sangat penting bagi NTT mengingat daerah tsb merupakan endemik malaria dan menjadi
pemicu anemia pada ibu hamil, dampak selanjutnya kematian ibu, bayi, anak dan gizi
kurang. Juga mengusulkan rasio tenaga penyuluh kesehatan (promkes), Jarak ke
puskesmas, dan rasio Pustu.
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• Provinsi JATIM : mengusulkan ISPN menggunakan indikator yang ada dalam SPM
(Permenkes No.741/2008) karena datanya telah tersedia.
• Provinsi DIY : lebih memilih indikator input-proses karena sesuai dgn cost analysis, namun
diharapkan tidak terlalu banyak.
• Provinsi RIAU : Tetap memasukan indikator pelayanan dasar krn belum dapat ter-cover
seluruhnya dlm JKN.
• Provinsi KALBAR : Perlu memasukan indikator karakteristik wilayah, misalnya bagi daerah
perairan/kepulauan berbeda dgn daratan.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, secara kuantitatif pendapat responden sebagai berikut.
• Kementerian Kesehatan menganggap pendokumentasian belum sepenuhnya dilakukan,
namun tidak begitu bagi daerah. Separuh responden provinsi menjawab sudah melakukan
pendokumentasian, sedangkan kabupaten dan kota masing-masing 67% dan 33%. Secara
keseluruhan

56%

responden

berpendapat

bahwa

pemerintah

belum

melakukan

pendokumentasian SPM pendidikan dan direncanakan pada Tahun 2015 dan 2016 (>2014).
Daerah yang telah melakukan pendokumentasian SPM, 22% dilakukan pada Tahun 2011,
11% masing-masing pada Tahun 2012 dan 2013.
• Hambatan utama yang dihadapi dalam pendokumentasian SPM adalah kendala
sumberdaya manusia atau SDM (44%), teknis (33%) dan anggaran (22%). Bagi
Kementerian, permasalahan teknis seperti tidak singkron data pencapaian SPM dengan
sistem data pokok kependidikan (Dapodik) merupakan kendala utama. Adapun bagi daerah,
permasalah SDM seperti kekurangan tenaga IT (information technology) atau petugas yang
terampil dalam pendataan menjadi hambatan utama. Adapun permasalahn teknis seperti
belum tersedianya sistem database dan sistem pelaporan yang baik, cara perhitungan data
yang masih meragukan, dan keterlambatan penyampaian data dari sekolah terutama
sekolah swasta.
• Sebagian besar responden baik pusat maupun daerah berpendapat bahwa data ISPN
tersedia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dari segi regulasi (50%),
kendala teknis (33%), keterbatasan SDM (17%).
Secara ringkas tanggapan pusat dan daerah dalam pendokumentasian SPM Kesehatan
seperti tersaji pada Tabel 15.
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Tabel 15. Tabel Ringkasan Informasi Pendokumentasian SPM Kesehatan
No

Pertanyaan

1

Apakah
sudah
pendokumentasian
SPM Kesehatan?

2

Apa
hambatan
pendokumentasian
pencapaian SPM?

3

Apakah ada indikator lain yang
sudah
tersedia
dan
perlu
digunakan sebagai pendekatan
pencapaian SPM Kesehatan?
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dilakukan
pencapaian

dalam
data

Sampel FGD
Pusat
Daerah
- Sudah, namun belum - Pendokumentasian
lengkap
pencapaian
SPM
telah dilakukan sejak
2010, bahkan di Jatim
telah mulai 2009.
- Ketersediaan
data
didukung
oleh
anggaran
Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK).
- Tidak singkron dgn data - pendokumentasian
profil kesehatan yang
terutama aspek teknis
disusun daerah.
(sistem database, dan
ketepatan
- Belum jelas sumber
penyampaian laporan
pendanaan pencapaian
dari
puskesmas).
SPM
Disamping itu terbatas
kesiapan
tenaga
terampil.
- Data
keterbatasan
penyediaan indikator
yang bersifat lintas
sektor
(rasio
posyandu, peserta KB
aktif,
cakupan
pelayanan
gawat
darurat level 1, dst)
Ada :
NTT :
- AKI
- Prevalensi Malaria.
- Prevalensi HIV/AIDS
- Angka absolut AKI dan
AKB
- Cakupan
jaminan
pel.kes. masy. miskin
- Rasio tenaga penyuluh
kesehatan (promkes)
- Jarak ke puskesmas
- Rasio Pustu
JATIM :
- menggunakan
data
SPM dlm Permenkes
No.741/2008
DIY :
- Lebih memilih indikator
input-proses
karena
sesuai
dgn
cost
analysis,
namun
diharapkan tidak terlalu
banyak
RIAU :
- Tetap
memasukan
indikator
pelayanan
dasar krn belum dapat
ter-cover
seluruhnya
dlm JKN
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No

Pertanyaan

4

Apakah indikator-indikator ISPN
tersebut diatas telah tersedia
setiap tahun?

Sampel FGD
Daerah
KALBAR :
- Indikator AKI dan AKB
datanya tidak tersedia
di Dinkes, yang ada
angka absolut (juml
kasus)
Ya,
- Ya, sebagian
Tersedia
di
Dinas - Beberapa
data
Kesehatan Kab/Kota dan
indikator belum tentu
Provinsi
tersedia dan harus
dilakukan
pendataan
atau pengumpulan data
kembali
Pusat

Sumber : Data diolah, 2014

4.2.5. Pembobotan
Responden ISPN bidang kesehatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari Kementerian
Kesehatan 1 orang (2%), Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing 13
orang (33%). Para responden telah bekerja pada bidang yang sesuai dan berhubungan
dengan pencapaian SPM dengan masa kerja 1 tahun atau kurang 18%, 1 sampai 3 tahun 59%
dan lebih dari 3 tahun 23%. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan/kursus terkait
perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 68%, sedangkan pernah mengikuti
bimbingan teknis, workshop atau seminar terkait SPM sebanyak 78%. Berdasarkan profil
responden tersebut, diyakini bahwa responden memahami permasalahan mengenai SPM
bidang kesehatan.

Hasil penilaian bobot indikator SPN dalam 2 alternatif sebagai berikut :
1) ISPN Kesehatan Alternatif pertama
Hasil analisis preferensi responden dengan metode AHP disajikan dalam Tabel 16. Preferensi
tersebut menggambarkan jenis pelayanan kesehatan dasar masih mendapat prioritas
tertinggi. Jika dilihat dari sasaran pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan untuk ibu,
anak dan balita terutama untuk keluarga miskin mendapat prioritas lebih tinggi. Ketersediaan
tenaga medis merupakan indikator input yang mendapat bobot tertinggi. Adapun indikator
pelayanan kesehatan promotif (desa siaga) masih dianggap belum terlalu penting.
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Tabel 16. Bobot dan Ranking ISPN Kesehatan Alternatif-1

Sumber : Data diolah, 2014

2) ISPN Kesehatan Alternatif kedua
Indikator AKB dan AKI menjadi indikator dengan bobot tertinggi berdasarkan preferensi
responden pada indikator yang berorientasi ouput-outcome. Penilaian ini sejalan dengan
penilaian sebelumnya (berorientasi input-proses). Adapun untuk indikator HIV/AIDS dinilai
dengan bobot terendah yang menggambarkan prioritas penanganan masalah yang dianggap
belum terlalu mendesak pada tingkat daerah. Secara lengkap hasil penilaiain responden
disajikan pada Tabel 17.
Tabel 17. Bobot dan Ranking ISPN Kesehatan Alternatif-2

Sumber : Data diolah, 2014
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4.2.6. Contoh Perhitungan Indeks Celah Pencapaian SPN Kesehatan
Perbedaan antara capaian SPN kesehatan oleh pemda dengan target capaian SPN yang
ditetap Kemenkes dinyatakan dalam Indeks Celah Pencapaian SPN Kesehatan (ICP-SPN
kesehatan). ICP-SPN kesehatan menjadi proksi ICP-SPM kesehatan yang menjadi salah satu
dasar alokasi DAK-SPM kesehatan. Contoh perhitungan ICP-SPN kesehatan untuk Kota X
dapat dilihat dalam Tabel 18. Kota X memiliki nilai capaian SPN di kolom (6) yaitu Angka
Kematian Bayi (AKB) sebesar 15 kasus per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu
(AKI) sebesar 15 kasus per 100.000 kelahiran hidup, Angka Balita Gizi Buruk (ABGB) adalah
30%, prevalensi tuberkolosisi (TB) sebesar 40%, dan HIV/AIDs sebesar 20 kasus per 100.000
penduduk. Adapun target capaian SPN yang ditetapkan Kemenkes disajikan dalam kolom (2)
dan dinyatakan dalam nilai indeks dalam kolom (3). Bila nilai maksimum dan minimum
populasi daerah disajikan dalam kolom (4) dan (5), maka nilai indeks pencapaian (IP) dapat
dihitung dengan menggunakan rumus (3) di bagian 2.4, sehingga diperoleh nilai indeks
masing-masing indikator disajikan dalam kolom (7). ICP-SPN Kesehatan sebagaimana
disajikan dalam kolom (8) yang merupakan gap antara indeks SPN (kolom 3) dengan indeks
pencapaian indikator (kolom 7). ICP indikator (kolom 10) diperoleh dari perkalian antara indeks
celah pencapaian indikator (kolom 8) dengan bobot indikator (kolom 9). Sehingga diperoleh
ICP-SPN kesehatan untuk Kota X sebesar 19,67 yang diperoleh dari penjumlahan seluruh
indeks celah pencapaian indikatornya. ICP-SPN kesehatan 19,67 berarti Kota X secara
agregat memiliki kekurangan pencapaian SPN dari yang ditetapkan Kemenkes sebesar
19,67%.
Tabel 18. Contoh Perhitungan Indeks Pencapaian SPN Bidang Kesehatan Kota X

Sumber : Data diolah, 2014

4.3. Penentuan Indikator SPN Bidang PU
4.3.1. Analisis SPM
ISPN Bidang PU mengacu pada SPM sebagaimana ditetapkan dalam Permen PU No.
14/PRT/M/2010. Hal ini berdasarkan hasil FGD dan In-depth Interview dengan Kementerian
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PU yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 19 Mei 2014. Skema analisis SPM yang terkait
dengan lingkup kegiatan pelayanan dasar PU sebagaimana terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Analisis SPM Ke-PU-an yang Terkait Lingkup Penelitian

4.3.2. Tanggapan Kementerian Teknis
Format pelaporan SPM daerah, saat ini tengah disusun dengan mengacu pada Permen-PU
No 1 Tahun 2014. Laporan SPM akan menjadi nilai tingkat pelayanan daerah, dan jika nilainya
merah maka akan disuntik melalui DAK namun jika daerah tidak membuat laporan maka akan
diberi punishment.
Masalah dalam pendokumentasian data pencapaian SPM oleh daerah adalah menjaga
konsistensi rencana, implementasi dan pelaporannya. Sering dijumpai ada daerah sudah
menetapkan target SPM tertentu namun pada saat pelaksanaannya terkendala anggaran yang
tidak disetujui pada saat pembahasan di DPRD sehingga tidak terealisasi, dan laporannya
menjadi itu-itu saja, atau bahkan laporan capaian SPMnya menjadi buruk. Saat pengecekan
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menjadi itu-itu saja, atau bahkan laporan capaian SPMnya menjadi buruk. Saat pengecekan
antara rencana DAK reguler dan DAK SPM di daerah, antara usulan yang disampaikan dan
kegiatan yang dilaksanakan berbeda.
Indikator ISPN sebaiknya mengunakan indikator yang tercantum dalam Permen PU No 1
Tahun 2014. Indikator tersebut dapat dikerucutkan menjadi 4 indikator yang mewakili
pelayanan di bidang jalan, air minum, irigasi dan sanitasi. Indikator tersebut telah memiliki
ketentuan hukum.
Indikator ISPN yang mengacu ke Permen-PU akan tersedia setiap tahun, untuk saat ini bahan
baku telah tersedia dalam sistem database e-monev Kementerian PU. Perhitungan indikator
SPM akan dilakukan oleh Kementerian PU karena tanggung jawab mengenai kinerja daerah
juga ada Kementerian PU. Jika perhitungan indikator SPM dilakukan oleh Kementerian PU
maka, kebenaran pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab Kementerian PU.

4.3.3. Pemilihan ISPN
Berdasarkan hasil FGD dan In-depth Interview dengan Kementerian PU disarankan agar
penggunaan ISPN ke-PU-an mengacu pada Permen-PU No 1/2014 tentang SPM Pekerjaan
Umum & Tata Ruang yang merupakan revisi Permen PU No. 14/PRT/M/2010. Adapun data
terkait ISPN PU disanggupi tersedia dalam database e-monev PU. Pemilihan ISPN seperti
terlihat di Gambar 11.

Lingkup Penelitian
Gambar 11. Pemilihan ISPN PU yang Sesuai Lingkup Penelitian
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Berdasarkan uraian tersebut, berikut ISPN PU terpilih:
Indikator ISPN PU Level Provinsi

NO INDIKATOR
1
persentase tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada sesuai dengan kewenangannya
2
persentase tingkat kondisi jalan
provinsi baik dan sedang.
3
persentase terhubungnya pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi
(konektivitas) di wilayah provinsi

SINGKATAN
% air irigas

SUMBER
SPM

% kondisi jalan

SPM

% konektivitas

SPM

SINGKATAN
% air baku
keb.pokok

SUMBER
SPM

% air irigasi

SPM

% kondisi jalan

SPM

% konektivitas

SPM

% akses air
minum
% air limbah

SPM

Indikator ISPN PU Level Kabupaten/Kota

NO INDIKATOR
1
persentase Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
2
persentase tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada sesuai dengan kewenangannya
3
persentase tingkat kondisi jalan
provinsi baik dan sedang.
4
persentase terhubungnya pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi
(konektivitas) di wilayah provinsi
5
persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum yang aman
6
persentase penduduk yang terlayani sistem air
limbah yang memadai
7
persentase pengangkutan sampah
8

persentase pengoperasian TPA

9

persentase penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2
jam) lebih dari 2 kali setahun

SPM

% pengangkutan SPM
sampah
%
SPM
pengoperasian
TPA
% drainase kota SPM

4.3.4. Tanggapan Daerah
Tanggapan Indikator :
Secara umum peserta FGD daerah sampel setuju dengan ISPN yang mengacu Permen-PU
Nomor 1 Tahun 2014.
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Adapun indikator usulan daerah yang disampaikan pada saat FGD antara lain :
•

Provinsi NTT : mengusulkan indikator panjang jaringan irigasi semi-teknis yang saat ini di
bawah kewenangan pemerintahan desa (irigasi pedesaan). Di samping itu disampaikan
juga bahwa indikator persentase pengoperasian TPA sebaiknya diganti dengan indikator
ketersediaan TPA.

•

Provinsi JATIM : mengusulkan indikator sekunder yang mengakomodir indikator lintas
sektoral misalnya indikator yang terkait dengan kemiskinan, dan yang terkait dengan
sanitasi di sekolah.

•

Provinsi DIY : mengusulkan penggunaan indikator regionalisasi untuk pelayanan
pelayanan sampah.

•

Provinsi RIAU : mengusulkan penggunaan indikator regionalisasi pelayanan, misalnya
pelayanan air minum (RIAU).

•

Provinsi KALBAR : menyatakan bahwa penggunaan indikator “air minum” sangat sulit
dicapai, sebaiknya diganti dengan indikator “air bersih”. Akses masyarakat terhadap air
minum yang bersumber dari PDAM sangat terbatas karena kualitas air baku yang
bersumber dari Sungai Kapuas (air yang bersumber dari Sungai Kapuas juga tidak layak
digunakan di sepanjang tahun, karena tingkat kadar garamnya yang tinggi apalagi pada
musim kemarau) dan kualitas pipanisasi yang rendah karena sudah tua.
Demikian pula dengan indikator konektivitas bukan hanya jaringan jalan saja melainkan
tranportasi atau perhubungan.

Kasus penyediaan air minum melalui PDAM (misalnya di Kalbar) dimana penyediaan air
minum tidak dapat diakses sepanjang tahun, maka nilai cakupannya perlu dikoreksi.
Secara deskriptif, hasil analisis kuesioner untuk pendokumentasian SPM dan ISPN ke-PU-an
sebagai berikut.
-

Kementerian Pekerjaan Umum dalam proses sosialisasi peraturan SPM terbaru, sehingga
pendokumentasian telah dilakukan berdasarkan SPM lama. Sebagian besar daerah,
pendataan pencapaian SPM masih mengacu SPM lama. Dari total responden, 67%
menyatakan bahwa pendokumentasian SPM sudah dilakukan dan 33%-nya menganggap
belum. Berdasarkan waktu pendokumentasian, 33% telah mulai sejak Tahun 2011,
sebanyak 17% baru akan mulai Tahun 2015.

-

70% responden menyatakan hambatan dalam pendokumentasian SPM Pekerjaan Umum
terutama dari aspek teknis yaitu menjaga konsistensi perencanaan, pelaksanaan hingga
pelaporan sehingga menghasilkan data pencapaian SPM yang berkualitas. Sebanyak 10%
responden, menyatakan hambatan lainnya ada dari segi regulasi, SDM dan anggaran.
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-

Sebagian besar responden pusat maupun daerah berpendapat bahwa data ISPN tersedia.
Meskipun demikian, 70% responden menyatakan kendala utama adalah hambatan teknis,
adapun 10% menyatakan kendalanya adalah regulasi dan 10% menyatakan kendala SDM.

Secara ringkas tanggapan kementerian dan daerah dalam FGD disarikan dalam Tabel 19
sebagai berikut.
Tabel 19. Ringkasan Informasi Pendokumentasian SPM Pekerjaan Umum
No

Pertanyaan

1

Apakah sudah dilakukan
pendokumentasian
pencapaian SPM PU?

Pusat
Sedang disusun format
pelaporan SPM baru
(Permen PU 1/2014)

Sampel FGD

2

Apa hambatan dalam
pendokumentasian data
pencapaian SPM?

Menjaga konsistensi
rencana, implementasi
dan pelaporannya

3

Apakah ada indikator lain
yang sudah tersedia dan
perlu digunakan sebagai
pendekatan pencapaian
SPM PU?

Indikator ISPN sebaiknya
mengunakan indikator
dalam Permen PU No 1
Tahun 2014 yg dapat
dikerucutkan menjadi 4
indikator

4

Apakah indikator-indikator
ISPN tersebut diatas telah
tersedia setiap tahun?

Ya, untuk saat ini bahan
baku telah tersedia dalam
sistem database e-monev
Kementerian PU

Daerah
- Sudah, tapi masih mengacu
ke SPM lama (Permen PU
14/2010)
- Data tidak ter-update dan
kurang valid
- Keterbatasan anggaran dan
SDM.
- Data yang dilaporkan
berbeda-beda
NTT :
- jaringan irigasi semi-teknis
- indikator ketersediaan TPA
JATIM :
- indikator lintas sektor seperti
terkait kemiskinan dan
sanitasi sekolah
DIY :
- Indikator regionalisasi
pelayanan, misalnya
pelayanan sampah di level
provinsi
RIAU :
- Indikator regionalisasi
pelayanan air minum di level
provinsi
KALBAR :
- Indikator “air minum” sangat
sulit dicapai, sebaiknya
diganti dgn indikator “air
bersih”; indikator konektivitas
bukan hanya jaringan jalan
saja melainkan tranportasi
atau perhubungan
Ya,
Tersedia data dasar di Dinas
PU Kab/Kota, namun belum diup date.

Sumber : Data diolah, 2014
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4.3.5. Pembobotan
Responden ISPN bidang PU berjumlah 46 orang yang terdiri dari Kementerian Pusat 2 orang
(4%), SKPD Provinsi 16 orang (35%), SKPD Kabupaten 16 orang (35%) dan SKPD Kota 12
orang (26%). Berdasarkan lama waktu kerja di jabatan pada bidang yang sesuai dan
berhubungan dengan pencapaian SPM, sebanyak 22% responden untuk masa kerja ≤ 1
tahun, 64% untuk masa kerja 1-3 tahun, dan 13% untuk masa kerja > 3 tahun. Berdasarkan
pengalaman mengikuti pelatihan/kursus, sebanyak 72% pernah mengikuti pelatihan/kursus
terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, sebanyak 65% pernah mengikuti
bimbingan teknis, workshop atau seminar terkait SPM. Dengan demikian, dapat diyakini
bahwa responden memahami permasalahan mengenai SPM bidang ke-PU-an.
Hasil penilaian bobot indikator SPN pekerjaan umum untuk masing-masing level sebagai
berikut.
1). ISPN PU Level Provinsi
Berdasarkan hasil analisis preferensi responden dengan metode AHP diperoleh hasil seperti
tersaji dalam Tabel 20. Preferensi responden provinsi memberikan prioritas lebih tinggi untuk
indikator kondisi jalan dan konektivitas (daripada kondisi infrastruktur jaringan irigasi,
ketersediaan air irigasi dan kapasitas jaringan irigasi) karena meskipun secara umum kondisi
jalan provinsi dipandang relatif lebih baik dibandingkan jaringan jalan kabupaten, namun
mempertahankan kondisi jaringan jalan provinsi mendapat prioritas tertinggi bagi pemerintah
provinsi. Demikian juga untuk indikator konektivitas dipandang penting, meskipun masih belum
banyak dipahami bagaimana cara perhitungannya.

Tabel 20. Bobot dan Ranking ISPN Pekerjaan Umum Level Provinsi

Kode

Nama Indikator

V1
V2
V3

% air irigasi
% kondisi jalan
% konektivitas

Bobot
0,324
0,347
0,329
1,000

Ranking
3
1
2

2). Level Kabupaten/Kota
ISPN level kabupaten/kota terdiri dari dua alternatif. Alternatif pertama mencakup 9 indikator
dari 4 jenis pelayanan dalam SPM infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi dan air
minum. Jenis pelayanan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat terdiri dari dua
indikator yakni persentase tersedianya air untuk kebutuhan air irigasi dan persentase
tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Pelayanan penyediaan jalan terdiri
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atas dua indikator yakni persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang dan persentase
terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas). Jenis pelayanan penyediaan
air minum dengan satu indikator yakni persentase akses air minum yang aman bagi
masyarakat, sedangkan jenis pelayanan penyediaan santiasi terdiri dari empat indikator yakni
persentase pengoperasian TPA, persentase pengangkutan sampah, persentase pelayanan
sistem drainase dan persentase pelayanan sistem air limbah. Pada alternatif kedua dilakukan
seleksi terhadap indikator pelayanan yang dipandang dapat mewakili indikator lainnya. Tabel
21 dan 22 menyajikan hasil penilaian responden dari Indikator tersebut dipilih tersebut.
Tabel 21. Bobot dan Ranking ISPN Pekerjaan Umum Level Kabupaten/Kota Alternatif-1

Kode Nama Indikator
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

% air baku keb.pokok
% air irigasi
% kondisi jalan
% konektivitas
% akses air minum
% air limbah
% pengangkutan sampah
% pengoperasian TPA
% drainase kota

Kota
Kabupaten
Keseluruhan
Bobot Ranking Bobot Ranking Bobot Ranking
4
4
5
0,1110
0,112
0,111
5
5
4
0,1107
0,111
0,113
1
1
1
0,1320
0,123
0,125
2
2
2
0,1210
0,120
0,120
3
3
3
0,1203
0,116
0,118
9
9
7
0,0981
0,103
0,103
8
7
9
0,1002
0,104
0,102
7
8
8
0,1004
0,104
0,102
6
6
6
0,1064
0,108
0,106
1,000
1,000
1,000

Sumber : Data diolah, 2014

Tabel 22. Bobot dan Ranking ISPN Pekerjaan Umum Level Kabupaten/Kota Alternatif-2

Kode Nama Indikator
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

% air baku keb.pokok
% air irigasi
% kondisi jalan
% akses air minum
% air limbah
% pengangkutan sampah
% drainase kota

Kota
Kabupaten
Keseluruhan
Bobot Ranking Bobot Ranking Bobot Ranking
3
3
4
0,143
0,144
0,143
4
4
3
0,142
0,143
0,146
1
1
1
0,170
0,158
0,160
2
2
2
0,155
0,150
0,152
7
7
6
0,126
0,132
0,132
6
6
7
0,129
0,134
0,131
5
5
5
0,137
0,139
0,137
1,000
1,000
1,000

Sumber : Data diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 21 dan Tabel 22, terlihat bahwa indikator kondisi jalan dan konektivitas
menempati peringkat 1 dan 2 di kabupaten dan kota baik untuk alternatif-1 maupun alternatif-2.
Secara keseluruhan untuk kedua alternatif, indikator pengangkutan sampah menempati
peringkat terbawah.
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4.3.6. Contoh Perhitungan Indeks Celah Pencapaian SPN PU
Perbedaan antara capaian SPN PU oleh pemda dengan target capaian SPN yang ditetap
Kementerian PU dinyatakan dalam Indeks Celah Pencapaian SPN PU (ICP-SPN PU).
ICP-SPN PU menjadi proksi ICP-SPM PU yang menjadi salah satu dasar alokasi DAK-SPM
PU. Contoh perhitungan ICP-SPN PU untuk Provinsi Y dan Kota X dapat dilihat dalam Tabel
23 dan 24.
Provinsi Y memiliki nilai capaian SPN di kolom (6) yaitu persentase tingkat kondisi jalan baik
dan sedang (TKJ) sebesar 60%, konektivitas wilayah (KON) telah mencapai 40%, sedangkan
persentase tersedianya air irigasi (AIR) telah mencapai 30%. Adapun target capaian SPN yang
ditetapkan Kementerian PU disajikan dalam kolom (2) dan dinyatakan dalam nilai indeks
dalam kolom (3). Bila nilai maksimum dan minimum populasi daerah disajikan dalam kolom (4)
dan (5), maka nilai indeks pencapaian dapat dihitung dengan menggunakan rumus (4) di
bagian 2.4, sehingga diperoleh nilai indeks masing-masing indikator disajikan dalam kolom (7).
ICP-SPN PU sebagaimana disajikan dalam kolom (8) yang merupakan gap antara indeks SPN
(kolom 3) dengan indeks pencapaian indikator (kolom 7). ICP indikator (kolom 10) diperoleh
dari perkalian antara indeks celah pencapaian indikator (kolom 8) dengan bobot indikator
(kolom 9). Sehingga diperoleh ICP-SPN PU untuk Provinsi Y sebesar 29,94 yang diperoleh
dari penjumlahan seluruh indeks celah pencapaian indikatornya. ICP-SPN PU 29,94 berarti
Provinsi Y secara agregat memiliki kekurangan pencapaian SPN dari yang ditetapkan
Kementerian PU sebesar 29,94 %. Cara perhitungan serupa dilakukan untuk Kota X pada
Tabel 24, dan diperoleh indeks celah pencapaian SPN PU untuk Kota X adalah 52,32.
Tabel 23. Contoh Perhitungan Indeks Pencapaian SPN Bidang PU Level Provinsi Y

Sumber : Data diolah, 2014
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Tabel 24. Contoh Perhitungan Indeks Pencapaian SPN Bidang PU Level Kota X

Sumber : Data diolah, 2014

4.4. Pereferensi Alokasi Kebutuhan Dana 3 Bidang SPM
Adapun preferensi responden yang berasal dari SKPD Bappeda, Setda dan DPKAD terhadap
ketiga bidang SPM yang dikaji seperti terlihat dalam Tabel 25. Secara komulatif, responden
memberikan bobot yang paling tinggi untuk pengalokasian DAK bidang pendidikan, sementara
untuk bidang kesehatan mendapatkan bobot terendah.
Penilaian ini mencerminkan prioritas dan kebutuhan anggaran di bidang pendidikan yang lebih
tinggi dibandingkan bidang PU dan kesehatan.
Tabel 25. Bobot dan Ranking Bidang SPM

Sumber : Data diolah, 2014
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan kajian ini sebagai berikut.
A. Bidang Pendidikan
1) Responden di K/L dan daerah cenderung memilih ISPN berdasarkan indikator
output-outcome yang relatif sederhana, valid dan reliabel serta memberikan fleksibilitas
dalam melakukan intervensi indikator mana yang diprioritaskan untuk dicapai dan sangat
terkait dengan indikator output-outcome di daerah tersebut. Indikator ISPN pendidikan
yang diusulkan beserta penilaian bobotnya sebagai berikut :
a. Rata-rata Lama Sekolah (0,2669);
b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (0,2581);
c. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (0,2492);
d. Angka Melek Huruf penduduk (L+P) usia 15-24 tahun (0,2258).
2) ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia, namun perlu dibuatkan
regulasinya.
3) Daerah dan K/L belum siap menyediakan data pencapaian SPM secara lengkap karena
data pencapaian SPM yang ada di Dapodik belum lengkap;

B. Bidang Kesehatan
1) ISPN kesehatan terpilih merupakan indikator output-outcome karena lebih sederhana,
menggambarkan tujuan pencapaian SPM dan tetap terkait dengan input-process (yang
menggambarkan kebutuhan pendanaan). Indikator tersebut beserta penilaian bobotnya
adalah :
a. Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran hidup (0,2178);
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b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (0,2153);
c. Angka Balita Gizi Buruk (%) (0,2091);
d. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (0,1809); dan
e. Tingkat Prevalensi HIV/AIDS (%) (0,1769).
2) Data ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia. Diperlukan
regulasi untuk penetapan ISPN ini sebagai proksi SPM.
3) Data pencapaian SPM Kesehatan telah didokumentasikan sejak 2009, namun belum
lengkap di semua daerah. Indikator SPM dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan
perkembangan pelayanan kesehatan;

C. Bidang PU
1) ISPN yang dipilih sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian PU, namun ada
masalah dalam ketersediaan data dan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
survei;
ISPN level provinsi beserta penilaian bobotnya adalah :
a. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (0,347);
b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi(konektivitas) di
wilayah provinsi (0,329) dan
c. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah
ada sesuai dengan kewenangannya (0,324).
Adapun ISPN level kabupaten/kota beserta penilaian bobotnya adalah :
a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (0,160)
b. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (0,152)
c. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah
ada sesuai dengan kewenangannya (0,146)
d. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
(0,143)
e. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun (0,137)
f. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (0,132)
g. Persentase pengangkutan sampah (0,131)
2) Data ISPN terpilih dapat digunakan sebagai proksi karena data tersedia, namun perlu
dilakukan standarisasi dalam pengukurannya.
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3) Sebagian besar daerah telah melakukan pendokumentasian pencapaian SPM PU yang
lama (Permen PU No 14/2010), namun data kurang ter-update karena kendala teknis,
SDM dan anggaran.

D. Kesimpulan Umum
1. Bagi pemerintah pusat, ISPN dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam
mencapai SPM sehingga lebih cocok menggunakan indikator output-outcome.
2. Pada awalnya bagi beberapa daerah, DAK digunakan untuk menutupi kebutuhan
pendanaan untuk mencapai SPM sehingga cenderung mengusulkan penggunaan
indikator input-process. Setelah diberi penjelasan dan diskusi terkait dengan tujuan
DAK-SPM, maka pandangan daerah secara umum sependapat dengan penggunaan
indikator output-outcome.
3. Pemilihan ISPN berdasarkan indikator output-outcome relatif sederhana, valid dan reliabel
serta memberikan fleksibilitas dalam melakukan intervensi indikator mana yang
diprioritaskan untuk dicapai dan sangat terkait dengan indikator output-outcome di daerah
tersebut.
4. Penyediaan data ISPN dapat berasal dari BPS dan SKPD yang diteruskan ke K/L teknis.
Data BPS bersifat lebih independen, valid, berkekuatan hukum dan dipublikasi, sedangkan
data SKPD lebih dapat kontinyu dan mudah ter-update.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, disampaikan saran sebagai berikut.
1) Penyusunan ISPN dapat menjadi pendekatan dan jalan keluar dari kondisi keterbatasan
data pencapaian SPM untuk pengalokasian DAK. Meskipun demikian, diperlukan regulasi
(misalnya Permenkeu) untuk menetapkan ISPN sebagai proksi SPM, kejelasan panduan
teknis, persiapan SDM dan pedoman penganggaran untuk mendukung penggunaan ISPN
dalam pengalokasian DAK.
2) Penggunaan indikator output-outcome merupakan paradigma baru dalam perumusan
kebijakan berdasarkan fakta (evidence base policy). Pendekatan ini juga dapat menjadi
alternatif pendekatan untuk menghitung kebutuhan fiskal dalam formulasi alokasi DAU.
3) Diperlukan sosialisasi yang lebih masif agar daerah lebih memahami argumentasi
pemilihan indikator output-outcome dalam formulasi alokasi DAK-SPM. Pada umumnya
daerah masih beranggapan alokasi DAK untuk menutupi kebutuhan pendanaan (filling the
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gap)

sehingga

memilih

indikator

input-process

yang

sangat

bervariasi

pada

masing-masing daerah.
4) Pendokumentasian SPM belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib, meskipun beberapa
daerah telah melakukannya. Diperlukan penyempurnaan indikator SPM agar lebih
sederhana, mudah diukur, dan memiliki kejelasan indikator (input-proses, output-outcome
atau kombinasinya) yang sesuai karakteristik pelayanan.
5) Pentingnya data pencapaian SPM dalam pengelolaan DAK kedepan, sehingga perlu
penyiapan sistem database yang padu dan terintegrasi, didukung oleh kesiapan SDM dan
ketersediaan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Definisi Operasional Calon Indikator ISPN Terpilih

A. ISPN BIDANG PENDIDIKAN

NO INDIKATOR
1
Angka Melek Huruf (%)

2

Rata-Rata Lama
Sekolah (Tahun)

3

Angka Partisipasi
Murni SD /MI dan
SMP/MTs (%)

4

Proporsi murid kelas 1
yang berhasil
Menamatkan sekolah
dasar (%)

5

Angka melek huruf
penduduk (L+P) usia
15-24 tahun (%)

SUMBER
IPM/BPS

DEFINISI OPERASIONAL
persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis
serta mengerti sebuah kalimat
sederhana dalam hidupnya sehari-hari.
IPM/BPS
Jumlah tahun belajar penduduk usia 15
tahun ke atas yang telah diselesaikan
dalam Pendidikan Formal (tidak
termasuk tahun yang mengulang)
MDGs /
perbandingan antara SD/MI dan paket A
Bappenas dan setara SD, usia 7-12 tahun, dengan
BPS, 2011
penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan
dalam persentase.
Dan
perbandingan antara SMP/MTs dan
paket B setara SMP, usia 13-15 tahun,
dengan penduduk usia 13-15 tahun,
dinyatakan dalam persentase.
MDGs /
banyaknya murid kelas 1 yang berhasil
Bappenas dan mencapai kelas akhir (kelas 6)
BPS, 2011
pendidikannya di tingkat sekolah dasar
pada tahun tertentu terhadap jumlah
murid kelas 1 lima tahun sebelumnya,
dinyatakan dalam persentase.
MDGs /
perbandingan jumlah penduduk berusia
Bappenas dan 15-24 tahun yang dapat membaca dan
BPS, 2011
menulis
kalimat sederhana dengan huruf latin
dan atau huruf lainnya, dengan jumlah
penduduk usia 15-24 tahun.
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NO INDIKATOR
6
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah SD/MI (%)

7

Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah SMP/MTs (%)

8

Rasio guru terhadap
murid SD/MI (%)

9

Rasio guru terhadap
murid SMP/MTs (%)

10

Angka Putus Sekolah
SMP/MTs (%)

11

Guru SD/MI yg
berkualifikasi S1/D-IV
& bersertifikasi (%)

12

Guru SMP/MTs yg
berkualifikasi S1/D-IV
& bersertifikasi (%)
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SUMBER
SIPD /
Permendagri
No 54 Thn
2010

DEFINISI OPERASIONAL
jumlah sekolah tingkat pendidikan
SD/MI per 10.000 jumlah penduduk
usia 7-12 tahun. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia
pendidikan SD/MI.
SIPD /
Jumlah sekolah tingkat pendidikan
Permendagri
SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk
No 54 Thn
usia 13-15 tahun. Rasio ini
2010
mengindikasikan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia
pendidikan SMP/MTs.
jumlah guru tingkat pendidikan SD/MI
SIPD /
per 1.000 jumlah murid pendidikan
Permendagri
SD/MI. Rasio ini mengindikasikan
No 54 Thn
ketersediaan tenaga pengajar di tingkat
2010
pendidikan SD/MI.
SIPD /
jumlah guru tingkat pendidikan
Permendagri
SMP/MTs per 1.000 jumlah murid
No 54 Thn
pendidikan SD/MI. Rasio ini
2010
mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar di tingkat pendidikan
SMP/MTs.
SIPD / BPS
Proporsi Anak kelompok usia 13-15
tahun yang sudah regular tidak
bersekolah lagi atau yang regular tidak
menamatkan suatu jenjang Pendidikan
tSMP/MTs, dinyatakan dalam
persentase
SPM / Lamp 2 jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang
Permendikbud guru yang memenuhi kualifikasi
No 23 Thn
akademik S1 atau D-IV Jumlah SD/MI di
2013
wilayah Kabupaten/kota
Dan
Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang
guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik di wilayah kabupaten/kota
SPM / Lamp 2 Jumlah SMP/MTs yang memiliki 2 orang
Permendikbud guru yang memenuhi kualifikasi
No 23 Thn
akademik S1 atau D-IV Jumlah
2013
SMP/MTs di wilayah kabupaten/kota
Dan
Jumlah SMP/MTs yang memiliki 2 orang
guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik di wilayah kabupaten/kota

B. ISPN BIDANG KESEHATAN

NO
A
1

2

3

INDIKATOR
SUMBER
Pelayanan Kesehatan Dasar
Rasio posyandu
SIPD/Permendagri No
per satuan balita
54 Thn 2010

Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6
- 24 bulan
keluarga miskin
(%)
Proporsi kelahiran
yang ditolong
tenaga kesehatan
terlatih (%)

SIPD/
Kemenkes, 2006

MDGs/ Bappenas dan
BPS, 2011

DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah posyandu per jumlah balita
dalam 1000 penduduk
Kegunaan : rasio posyandu
terhadap jumlah balita
Untuk mengukur upaya
peningkatan fasilitasi pelayanan
pemenuhan kebutuhan tumbuh
kembang anak sejak
dalam kandungan, dan agar status
gizi maupun derajat kesehatan ibu
dan anak dapat
dipertahankan dan atau
ditingkatkan
MP-ASI (Makanan Pendamping
Air Susu Ibu) adalah makanan
atau minuman
yang mengandung zat gizi,
diberikan kepada bayi atau anak
usia 6-24 bulan guna
memenuhi kebutuhan gizi selain
dari ASI.
Proporsi Pertolongan Kelahiran
(PPK) oleh Tenaga Kesehatan
Terlatih
(TKT) adalah perbandingan antara
persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih, seperti
dokter, bidan, perawat, dan tenaga
medis lainnya dengan jumlah
persalinan seluruhnya, dan
dinyatakan
dalam persentase.
Manfaat : Mengukur kematian ibu
secara akurat tergolong sulit,
kecuali tersedia data registrasi
yang sempurna tentang kematian
dan penyebab
kematian. Oleh karena itu sebagai
proksi indikator digunakan
proporsi
pertolongan kelahiran oleh tenaga
kesehatan terlatih
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NO
4

INDIKATOR
Cakupan
kunjungan bayi
(%)

5

Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan (%)

6

Cakupan
pelayanan
Antenatal :
a. 1 kunjungan
(%)

b. 4 kunjungan
(%)

SUMBER
SIPD/ Permendagri No
54 Thn 2010

DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah kunjungan bayi
memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standar di suatu wilayah
kerja pd kurun waktu tertentu
dibagi jumlah seluruh bayi lahir
hidup di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
SIPD/ Permendagri No
Jumlah ibu bersalin yg ditolong
54 Thn 2010
oleh tenaga kesehatan di suatu
/ Kepmenkes :
wilayah kerja pada kurun waktu
317/MENKES/SK/V/2009 tertentu dibagi jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di suatu
wilayah kerja dalam kurun waktu
yang sama
Tenaga kesehatan terdiri dari : a.
tenaga medis; b. tenaga
keperawatan; c. tenaga
kefarmasian; d. tenaga kesehatan
masyarakat; e. tenaga gizi; f.
tenaga keterapian fisik; g. tenaga
keteknisian medis.
Tenaga medis meliputi dokter dan
dokter gigi.
Tenaga keperawatan meliputi
perawat dan bidan...dst
(Pasal 2 PP No 32 Th 1996 ttg
tenaga kesehatan)

MDGs / Bappenas dan
Cakupan pelayanan antenatal satu
BPS, 2011/ Kepmenkes : kali (K1) adalah jumlah kunjungan
317/MENKES/SK/V/2009 layanan pemeriksaan kehamilan
oleh tenaga kesehatan terlatih
sebanyak 1 kali pada trimester
pertama.
MDGs / Bappenas dan
BPS, 2011 / Kepmenkes
:
317/MENKES/SK/V/2009

Cakupan pelayanan antenatal
empat kali (K4) adalah jumlah
kunjungan
layanan pemeriksaan kehamilan
oleh tenaga kesehatan terlatih
sebanyak 4 dengan frekuensi 1
kali pada trimester pertama, satu
kali
pada trimester kedua, dan dua kali
pada trimester ketiga.
Manfaat Manfaat dari pemantauan
cakupan layanan antenatal adalah
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NO

INDIKATOR

SUMBER

7

Rasio puskesmas
per satuan
penduduk
Rasio dokter

SIPD/ Permendagri No
54 Thn 2010

Rasio tenaga
medis

SIPD/ Permendagri No
54 Thn 2010

8
9

10

11

B
12

13

SIPD/ Permendagri No
54 Thn 2010

DEFINISI OPERASIONAL
untukmenurunkan resiko kematian
ibu pada ibu dan bayi baru lahir,
danmenyediakan layanan
kesehatan yang standar dan
peningkatancakupan KB paska
persalinan.
jumlah puskesmas dibagi jumlah
penduduk di kali 1000
Jumlah dokter (dokter dan dokter
spesialis) dibagi jumlah penduduk
di kali 1000
Jumlah tenaga medis dibagi
jumlah penduduk di kali 1000

Tenaga medis meliputi dokter dan
dokter gigi.
(Pasal 2 PP No 32 Th 1996 ttg
tenaga kesehatan)
Cakupan
SPM / Kepmenkes :
Cakupan pelayanan kesehatan
pelayanan
317/MENKES/SK/V/2009 dasar pasien masyarakat miskin
kesehatan dasar
adalah Jumlah kunjungan pasien
pasien
masyarakat miskin di sarana
masyarakat
kesehatan strata pertama di satu
miskin (%)
wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu tertentu.
Cakupan peserta SPM / Kepmenkes :
Cakupan peserta KB aktif adalah
KB aktif (%)
317/MENKES/SK/V/2009 jumlah peserta KB aktif
dibandingkan dengan jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) di
suatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu.
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Cakupan
SPM / Kepmenkes :
Pelayanan gadar level 1 yg hrs
pelayanan gawat
317/MENKES/SK/V/2009 diberikan sarana kesehatan (RS)
darurat level 1
di kab/Kota.
yang harus
diberikan sarana
Gawat darurat level 1 adalah
kesehatan (RS) di
tempat pelayanan gawat darurat
Kabupaten/Kota
yang memiliki Dokter Umum on
(%)
site 24 jam dengan kualifikasi
GELS dan/atau ATLS + ACLS,
serta memiliki alat trasportasi dan
komunikasi.
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin (%)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SPM / Kepmenkes :
Cakupan rujukan pasien maskin
317/MENKES/SK/V/2009 adalah jumlah kunjungan pasien
maskin di sarana kesehatan strata
dua dan strata tiga pada kurun
waktu tertentu (lama & baru).
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NO
14

C
15

D
16

INDIKATOR
Rasio Rumah
Sakit (0/00)

SUMBER
SIPD / Permendagri No
54 Thn 2010

DEFINISI OPERASIONAL
jumlah rumah sakit per per jumlah
penduduk di kali 1000.
Rumah sakit baik berupa rumah
sakit pemerintah maupun swasta
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB
Cakupan Desa/
SPM / / Kepmenkes :
Desa/kelurahan mengalami
Kelurahan
317/MENKES/SK/V/2009 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
mengalami KLB
ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota
yang dilakukan
terhadap KLB periode/kurun waktu
penyelidikan
tertentu.
epidemiologi < 24
jam (%)
Desa/ kelurahan mengalami KLB
bila terjadi peningkatan kesakitan
atau kematian penyakit potensial
KLB, penyakit karantina atau
keracunan makanan.
KLB adalah timbulnya atau
enmingkatnya kejadian kesakitan
dan atau kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu
desa /kelurahan dalam waktu
tertentu.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan balita
SPM / Kepmenkes :
Cakupan balita gizi buruk
gizi buruk yang
317/MENKES/SK/V/2009 mendapat perawatan adalah balita
mendapat
gizi buruk yang ditangani di sarana
perawatan (%)
pelayanan kesehatan sesuai
tatalaksana gizi buruk di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Balita adalah anak usia di bawah 5
tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11
bulan) yang ada di
kabupaten/Kota.
Gizi buruk adalah status gizi
menurut badan badan (BB) dan
tinggi badan (TB) dengan Z-score
<-3 dan atau dengan tanda-tanda
klinis.
Perawatan adalah perawatan
sesuai tatalaksana gizi buruk.

17
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Cakupan Desa
Siaga Aktif (%)

SPM / Kepmenkes :
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah
317/MENKES/SK/V/2009 desa yang mempunyai Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) atau
UKBM lainnya yang buka setiap
hari dan berfungsi sebagai
pemberi pelayanan kesehatan
dasar, penanggulangan bencana

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO

1

INDIKATOR

SUMBER

Indikator Output/Outcome
Angka Kematian
MDGs / Bappenas dan
Bayi per 100.000
BPS, 2011
kelahiran hidup

2

Angka Kematian
Ibu per 100.000
kelahiran hidup

MDGs / Bappenas dan
BPS, 2011

3

Tingkat
Prevalensi
HIV/AIDS

MDGs / Bappenas dan
BPS, 2011

4

Tingkat
Prevalensi
Tuberkolosis per
100.000
penduduk
Angka balita gizi
buruk

MDGs / Bappenas dan
BPS, 2011

5

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SIPD / Permendagri No
54 Thn 2010

DEFINISI OPERASIONAL
dan kegawatdaruratan,
surveilance berbasis masyarakat
yang meliputi pemantauan
pertumbuhan (gizi), penyakit,
lingkungan dan perilaku sehingga
masyarakatnya menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dibandingkan dengan
jumlah desa siaga yang dibentuk
Angka Kematian Bayi atau AKB
adalah banyaknya bayi yang
meninggal
sebelum mencapai usia 1 tahun
per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama.
Angka Kematian Ibu atau AKI
adalah banyaknya wanita yang
meninggal dari suatu penyebab
kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya
(tidak termasuk kecelakaan atau
kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam
masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa
memperhitungkan lama kehamilan
per 100 000 kelahiran hidup.
AKI memperhitungkan juga
kematian ibu pada jangka waktu 6
minggu hingga setahun setelah
melahirkan.
Prevalensi HIV adalah jumlah
penduduK laki – laki dan
perempuan yang berusia 15-49
tahun yang positif HIV dibagi
dengan jumlah penduduk laki –
laki dan perempuan pada usia
yang sama (yaitu 15-49 tahun),
dikalikan dengan 100%.
Prevelansi Tuberkulosis (PTB)
adalah banyaknya semua kasus
TB per 100.000 penduduk.
Jumlah balita gizi buruk yang
terjadi dibandingkan jumlah balita
di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu dinyatakan dalam
persen
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C. ISPN BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO
A
1

INDIKATOR
SUMBER DAYA AIR
Persentase tersedianya air
baku untuk kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Catatan :
Kebutuhan minimal setiap
orang akan air bersih per hari
adalah 60 liter atau 0,06 m3.

SUMBER

DEFINISI OPERASIONAL

SPM PU
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

Air baku untuk air minum
rumah tangga, yang
selanjutnya disebut air baku
adalah air yang dapat
berasal dari sumber air
permukaan, cekungan air
tanah
dan/atau air hujan yang
memenuhi baku mutu tertentu
sebagai air baku untuk air
minum.
Pemenuhan kebutuhan air
baku untuk air minum
rumah tangga dilakukan
melalui pengembangan sistem
penyediaan air minum.

2

Persentase tersedianya air
irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada sesuai dengan
kewenangannya
Catatan :
Kewenangan provinsi : sistem
irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi lintas
kabupaten/kota dan/atau
sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi
yang luasnya 1000 ha sampai
dengan 3000 ha.
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Kinerja Sistem Jaringan
Penyediaan Air Baku adalah
kemampuan sistem jaringan
untuk membawa sejumlah
air dari sumbernya ke
Instalasi Pengolah Air sesuai
waktu dan tempat
berdasarkan rencana
pencapaian akses terhadap
air
bersih yang ditetapkan dalam
target MDGs bidang Air
Minum.
SPM
Penyediaan air irigasi
/ Lamp 2
adalah penentuan volume
Permen PU
air per satuan waktu yang
No
dialokasikan dari suatu
1/PRT/M/2014 sumber air untuk suatu
daerah irigasi yang
didasarkan waktu, jumlah,
dan mutu sesuai dengan
kebutuhan untuk menunjang
pertanian
dan keperluan lainnya.
Kinerja jaringan irigasi
adalah kemampuan jaringan
untuk membawa sejumlah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO
2

B
3

4

INDIKATOR
Kewenagan Kab/Kota : Sistem
irigasi yang dimaksud
meliputi sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah
irigasi lintas kabupaten/kota
dan/atau sistem irigasi
primer dan sekunder pada
daerah irigasi sampai dengan
1000 ha dan terletak dalam
satu kabupaten/kota.
JALAN
Persentase tingkat kondisi
jalan provinsi /Kabupaten/Kota
baik dan sedang.

Persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi (konektivitas)
di wilayah kab/kota.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SUMBER

DEFINISI OPERASIONAL
air dari sumbernya ke petak
sawah sesuai waktu dan
tempat berdasarkan rencana
tata tanam yang telah
ditetapkan.

SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

Tingkat kondisi jalan dinilai
berdasarkan nilai International
Roughness Index (IRI) yang
dapat diperoleh
menggunakan alat (Naasra/
Romdas/ Roughometer) atau
metode visual (Road
Condition Index/ RCI).
Berdasarkan tingkat IRI,
kondisi jalan terbagi atas:
• Untuk jalan aspal (paved):
baik (IRI ≤ 4); sedang (IRI
> 4 dan IRI ≤ 8); rusak
ringan (IRI>8 dan IRI ≤ 12);
dan rusak berat (IRI > 12).
• Untuk jalan penmac (paved):
baik (IRI ≤ 8); sedang (IRI >
8 dan IRI ≤ 10); rusak ringan
(IRI > 10 dan IRI ≤ 12); dan
rusak berat (IRI > 12).
• Untuk jalan tanah/kerikil
(unpaved): baik (IRI ≤ 10);
sedang (IRI > 10 dan IRI ≤
12); rusak ringan (IRI > 12
dan IRI ≤ 16); dan rusak
berat (IRI > 16).
SPM
Konektivitas wilayah yang
/ Lamp 2
dimaksud dalam sasaran
Permen PU
penyediaan jalan untuk
No
melayani kebutuhan
1/PRT/M/2014 masyarakat pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini adalah
tersedianya jaringan jalan
yang
menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi
di wilayah
provinsi/kabupaten/ kota.
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NO
C
5

INDIKATOR
AIR MINUM DAN SANITASI
Persentase penduduk yg
mendapatkan akses air
minum yang aman
Catatan :
Definisi air minum
terlindung/aman berdasarkan
BPS adalah air leding,
keran umum, air hujan atau
mata air dan sumur tertutup
yang jaraknya lebih dari 10
m dari pembuangan kotoran
dan pembuangan sampah.
Sumber air terlindung tidak
termasuk air dari penjual
keliling, air yang dijual melalui
tanki, air sumur dan mata air
tidak terlindung.

6

Persentase penduduka yang
terlayani sistem air limbah
permukiman yang memadai
Catatan :
Air Limbah Permukiman
adalah semua air buangan
yang berasal dari kamar
mandi, dapur, cuci dan kakus
serta air limbah industri rumah
tangga yang tidak
mengandung bahan beracun
dan berbahaya (B3) dari
permukiman.

7
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Persentase penduduk yang
terlayani pengangkutan
sampah

SUMBER

DEFINISI OPERASIONAL

SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

cakupan akses terhadap air
minum yang aman melalui
SPAM dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi adalah
peningkatan
jumlah unit pelayanan baik
melalui Sambungan Rumah,
Hidran Umum, maupun
Terminal Air yang
dinyatakan dalam persentase
peningkatan jumlah
masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
SPAM dengan jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi pada
akhir tahun pencapaian
SPM terhadap jumlah total
masyarakat di seluruh
kabupaten/kota.

SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

Fasilitas sistem pengelolaan
air limbah permukiman yang
memadai adalah satu
kesatuan sistem fisik (teknis)
dan non fisik (non teknis)
berupa unit pengolahan
setempat (tangki septik/MCK
komunal) dan/atau berupa
sistem pengolahan terpusat
(pengaliran air limbah dari
sambungan rumah melalui
jaringan perpipaan yang
kemudian diolah pada
instalasi pengolahan air
limbah baik skala kawasan
maupun skala kota/regional).

SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

Pengangkutan sampah
adalah membawa sampah
dari sumber timbunan
sampah dan/atau tempat
penampungan sampah
sementara atau dari tempat
pengolahan sampah terpadu
menuju ke tempat
pemrosesan akhir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO
8

INDIKATOR
Persentase pengoperasian
TPA Sampah
(frekuensi penutupan sel
sampah (40%), kualitas
pengolahan lindi (40%), dan
penanganan gas (20%)).

SUMBER
SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

DEFINISI OPERASIONAL
SPM Pengoperasian TPA
sampah adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar sektor
persampahan kepada
masyarakat dan lingkungan
oleh pemerintah daerah
melalui kegiatan pemrosesan
akhir sampah.

SPM
/ Lamp 2
Permen PU
No
1/PRT/M/2014

Tersedianya sistem jaringan
drainase adalah ukuran
pencapaian kegiatan
kebutuhan masyarakat akan
penyediaan sistem drainase
di wilayahnya, baik bersifat
struktural yaitu pencapaian
pembangunan fisik yang
mengikuti pengembangan
perkotaannya, maupun
bersifat non-struktural yaitu
terselenggaranya pengelolaan
dan pelayanan drainase oleh
pemerintah Kota/Kabupaten
yang berupa fungsionalisasi
institusi pengelola drainase
dan
penyediaan peraturan yang
mendukung penyediaan dan
pengelolaannya.

Catatan :
Sistem pengoperasian TPA
meliputi pengoperasian TPA,
pengolahan lindi,
dan penanganan gas.
Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) adalah tempat untuk
memroses dan
mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara
aman bagi manusia
dan lingkungan.
9

Persentase penduduk yang
terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga
tidak terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali setahun

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Sumber Rujukan Definisi Operasional:
Kementerian PPN / Bappenas Dan Badan Pusat Statistik. 2011. Definisi Operasional Indikator
MDGs; Serial Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan
Mdgs Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan
Departemen kesehatan. 2006. Pedoman Umum Pemberian Makanan Pendamping Air Susu
Ibu (MP-ASI) Lokal Tahun 2006
Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 317/Menkes/SK/V/2009 tentang
Rancangan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Di
Kabupaten/Kota.
Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Proses Pemilihan Calon ISPN Pendidikan

No Calon Indikator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jenis
Indikator
IPM
outcome
IPM
outcome
MDGs output
MDGs outcome

Sumber

Angka Melek Huruf (%)
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Partisipasi Murni SD/MI
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil
MDGs
menamatkan sekolah dasar
Angka melek huruf penduduk usia 15-24
MDGs
tahun, perempuan dan laki-laki
Angka Partisipasi Sekolah
SIPD
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
SIPD
sekolah
Rasio guru terhadap murid
SIPD
Rasio Guru terhadap murid per kelas rataSIPD
rata SD/MI
Penduduk yg berusia >15 tahun melek huruf
SIPD
(tidak buta aksara)
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
SIPD
bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA
SIPD
kondisi bangunan baik
PAUD
SIPD
Angka Putus Sekolah SD/MI
SIPD
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
SIPD
Angka Putus Sekolah SMA/MA
SIPD
Angka Lulusan (AL) SD/MI
SIPD
Angka Lulusan (AL) SMP/MTs
SIPD
Angka Lulusan (AL) SMA/SMK/MA
SIPD
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SIPD
SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SIPD
SMA/SMK/MA
Angka partisipasi sekolah SD/MI
SIPD
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs
SIPD
Rasio Guru terhadap murid per kelas rataSIPD
rata SMP/MTs
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
SIPD

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Y/N

Ket

no
yes
yes
no

diwakili no.6
sesuai
sesuai
diwakili no.3

yes

sesuai

outcome yes

sesuai

outcome no

diwakili no.3

output

yes

sesuai

output

yes

sesuai

output

no

diwakili no.9

outcome no

diwakili no.6

input

no

diwakili no.8

input

no

diwakili no.8

input
outcome
outcome
outcome
outcome
outcome
outcome

no
no
yes
no
no
no
no

bkn dikdas
diwakili no.5
sesuai
bkn dikdas
diwakili no.5
diwakili no.16
bkn dikdas

output

outcome no

diwakili no.5

outcome no

diwakili no.16

outcome no
outcome no

diwakili no.3
diwakili no.16

output

no

diwakili n0.9

input

yes

sesuai
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Proses Pemilihan Calon ISPN Kesehatan
N
o
I
1
2
3
6
7

8

9

11

29
30
31
32
33
34
II
35

36
37

68

Jenis Pelayanan/Indikator

Sumber

Pelayanan Dasar
Angka Harapan Hidup
IPM
(Tahun)
Angka Kematian Balita per
MDGs
1.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi (AKB)
MDGs
per 1.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu per
MDGs
100.000 kelahiran hidup
Proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga kesehatan
MDGs
terlatih
Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi
MDGs
perempuan menikah usia 1549, semua cara
Angka pemakaian
kontrasepsi (CPR) pada
perempuan menikah usia 15- MDGs
49 tahun saat ini,cara
modern
Cakupan pelayanan Antenatal
(sedikitnya satu kali kunjungan dan
empat kali kunjungan)
- 1 kunjungan:
MDGs
Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD dan
SIPD
setingkat 100 % pada Tahun
2010;
cakupan penemuan
SIPD
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien
SIPD
masyarakat miskin 100%
pada Tahun 2015;
Cakupan pelayanan nifas
SIPD
90% pada Tahun 2015;
Cakupan pelayanan anak
SIPD
balita 90% pada Tahun 2010;
Cakupan peserta KB aktif
SIPD
70% pada Tahun 2010;
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Proporsi penduduk terinfeksi
HIV lanjut yang memiliki
MDGs
akses pada obat-obatan
antiretroviral
Proporsi anak balita yang
tidur dengan kelambu
MDGs
insektisida
Angka kejadian Tuberkulosis
(semua kasus/100.000
MDGs
penduduk/tahun)

Sasaran

Jenis
Indikator

Y/N

D

outcome

No

B

outcome

No

B

outcome

No

I

outcome

No

B

proses

Yes

sesuai

D

proses

No

diwakili no 34

D

proses

No

diwakili no 34

I

proses

Yes

sesuai

D

proses

yes

sesuai

D

proses

yes

sesuai

D

proses

yes

sesuai

D

proses

yes

sesuai

A

proses

yes

sesuai

D

proses

yes

sesuai

D

output

Yes

sesuai

B

output

No

diwakili no 49

D

output

No

diwakili no 41

Ket
bkn
input/proses
bkn
input/proses
bkn
input/proses
bkn
input/proses

2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

N
o
38
39
40

41
42

43

44

III
45
46

47

IV
48
49

Jenis Pelayanan/Indikator
Tingkat Prevalensi
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)
Tingkat kematian karena
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam program DOTS
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang diobati
dan sembuh dalam program
DOTS
cakupan pelayanan
kesehatan
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten/Kota 100
% pada Tahun 2015.
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin 100%
pada Tahun 2015;
Penyelidikan Epidemiologi
dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa /KLB
Angka kejadian dan tingkat
kematian akibat Malaria
Angka kejadian Malaria (per
1.000 penduduk)
Cakupan Desa/ Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam 100%
pada Tahun 2015.
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
cakupan balita gizi buruk
Cakupan Desa Siaga Aktif
80% pada Tahun 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sumber

Sasaran

Jenis
Indikator

Y/N

Ket

MDGs

D

output

No

diwakili no 41

MDGs

D

output

No

diwakili no 41

MDGs

D

output

No

diwakili no 41

MDGs

D

proses

Yes

sesuai

proses

No

diwakili no 17

SPM

D

proses

Yes

sesuai

SPM

D

proses

Yes

sesuai

3
MDGs

D

output

No

diwakili no 47

MDGs

D

output

No

diwakili no 47

SPM

D

proses

Yes

sesuai

4
MDGs

A

proses

Yes

sesuai

SPM

D

proses

Yes

sesuai
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Proses Pemilihan Calon ISPN Pekerjaan Umum
No Indikator

Sumber Jenis

SUMBER DAYA AIR
1
2

persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
(Provinsi)
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada
sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
(kabupaten/kota)

SPM

proses

SPM

proses

JALAN
3

persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang

SPM

proses

4

persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang.

SPM

proses

5

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi SPM
(konektivitas) di wilayah provinsi
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
SPM
(konektivitas) di wilayah kab/kota.

proses

6

proses

AIR MINUM DAN SANITASI
7

Persentase penduduk yg mendapatkan akses air minum yang aman

SPM

proses

8

Persentase penduduk yg terlayani sistem air limbah yang memadai

SPM

proses

9

Persentase pengangkutan sampah

SPM

proses

10 Persentase pengoperasian TPA

SPM

proses

11 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala
kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2
jam) lebih dari 2 kali setahun

SPM

proses
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