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Lampiran 1: Perbedaan sebelum dan sesudah penyempurnaan RPJMD Kota  
Malang Tahun 2013-2018 
 
No. Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1. Misi Terdapat 9 misi Terdapat 5 misi 

  1. Menciptakan masyarakat yang 
makmur, berbudaya dan 
terdidik berdasarkan nilai-nilai 
spiritual yang agamis, toleran 
dan setara; 

2. Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang adil, 
terukur dan akuntabel; 

3. Mengembangkan potensi 
daerah yang berwawasan 
lingkungan yang 
berkesinambungan, adil, dan 
ekonomis; 

4. Meningkatkan kualitas 
pendidikan masyarakat kota 
malang sehingga bisa bersaing 
di era global; 

5. Meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat kota 
malang baik fisik, maupun 
mental untuk menjadi 
masyarakat yang produktif; 

6. Membangun kota malang 
sebagai kota tujuan wisata 
yang aman, nyaman, dan 
berbudaya; 

7. Mendorong pelaku ekonomi 
sektor informal dan UKM agar 
lebih produktif dan kompetitif; 

8. Mendorong produktivitas 
industri dan ekonomi skala 
besar yang berdaya saing, etis 
dan berwawasan lingkungan; 

9. Mengembangkan sistem 
transportasi terpadu dan 
infrastruktur yang nyaman 
untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. 

1. Meningkatkan kualitas, 
aksesibilitas & pemerataan 
pelayanan pendidikan dan 
kesehatan; 

2. Meningkatkan 
produktivitas & daya saing 
daerah; 

3. Meningkatkan 
kesejahteraan dan 
perlindungan terhadap 
masyarakat rentan, 
pengarusutamaan gender 
serta kerukunan sosial; 

4. Meningkatnya 
pembangunan infrastruktur 
& daya dukung kota yang 
terpadu & berkelanjutan, 
tertib penataan ruang serta 
berwawasan lingkungan; 
dan 

5. Mewujudkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi & 
kualitas pelayanan publik 
yang profesional, 
akuntabel dan berorientasi 
pada kepuasan 
masyarakat. 

2. Tujuan Terdapat 18 tujuan Terdapat 12 tujuan 

  1. Terwujudnya kualitas 
kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat; 

2. Terwujudnya dan tumbuhnya 
kehidupan sosial beragama 
yang berkualitas dan toleran; 

3. Terwujudnya kehidupan sosial 
masyarakat yang tertib; 

4. Terwujudnya pemberdayaan 
dan perlindungan perempuan 
dan anak; 

1. Terwujudnya peningkatan 
kualtias, aksesibilitas & 
pemerataan pelayanan 
pendidikan; 

2. Terwujudnya peningkatan 
kualitas, aksesibilitas & 
pemerataan pelayanan 
kesehatan; 

3. Terwujudnya peningkatan 
perekonomian daerah 
memalui penguatan sektor 
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5. Terwujudnya peningkatan 
pengelolaan potensi pangan 
daerah; 

6. Terwujudnya kualitas 
pelayanan publik prima; 

7. Terwujudnya peningkatan 
kualitas peraturan Daerah; 

8. Terwujudnya peningkatan 
kualitas perencanaan daerah; 

9. Terwujudnya peningkatan 
kualitas lingkungan hidup; 

10. Terwujudnya kualitas 
pendidikan yang dapat diakses 
oleh semua kalangan 
masyarakat; 

11. Terwujudnya peningkatan 
peran pemuda dalam 
pembangunan daerah; 

12. Terwujudnya peningkatan 
kualitas kesehatan masyarakat; 

13. Terwujudnya pengembangan 
pariwisata berbasiskan 
kebudayaan, lingkungan, dan 
kreativitas masyarakat; 

14. Terwujudnya produktivitas dan 
daya saing Pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

15. Terwujudnya Pertumbuhan 
industry-industri baru guna 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah; 

16. Terwujudnya daya dukung 
transportasi; 

17. Terwujudnya pengembangan 
sistem transportasi perkotaan 
terpadu yang menjamin  
kelancaran mobilitas 
masyarakat; 

18. Terwujudnya ketersediaan 
infrastruktur perkotaan di 
bidang pemukiman dan 
drainase; 

ekonomi dan usaha kecil 
menengah, perindustrian 
dan perdagangan, serta 
pariwisata daerah; 

4. Terwujudnya perluasan 
kesempatan kerja; 

5. Terwujudnya ketersediaan 
& akses pangan; 

6. Terwujudnya peningkatan 
perlindungan terhadap 
masyarakat rentan & 
pengentasan kemisikinan; 

7. Terwujudnya peningkatan 
kualitas kehidupan & 
peran perempuan di 
semua bidang & 
terjaminnya kesetaraan 
gender; 

8. Terwujudnya kualitas 
kerukunan sosial 
masyarakat; 

9. Terwujudnya peningkatan 
kualitas infrastruktur & 
daya dukung kota; 

10. Terwujudnya peningkatan 
tertib pemanfaatan ruang 
kota sesuai 
peruntukannya; 

11. Terwujudnya transparansi 
& akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 

12. Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan publik 
yang profesional, 
akuntabel & berorientasi 
pada kepuasan 
masyarakat. 

3. Sasaran Terdapat 33 sasaran Terdapat 17 sasaran 

  1. Meningkatnya pemerataan 
kualitas kesejahteraan sosial 
masyarakat; 

2. Meningkatnya kualitas tempat 
ibadah guna mendukung 
kehidupan sosial beragama 
yang toleran; 

3. Meningkatnya partisipasi 
masyarakat untuk mendukung 
terciptanya ketertiban dan 
ketentraman masyarakat; 

4. Meningkatnya Pemberdayaan 

1. Meningkatnya kualitas, 
aksesibilitas dan 
pemerataan pelayanan 
pendidikan; 

2. Meningkatnya aksesibilitas, 
kualitas dan pemerataan 
pelayanan kesehatan; 

3. Meningkatnya aktivitas 
ekonomi dan kualitas 
kelembagaan koperasi, 
serta etos kerja UKM; 

4. Meningkatnya kontribusi 
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dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak; 

5. Meningkatnya daya saing 
produk pangan daerah; 

6. Meningkatnya produk pangan 
lokal sebagai pendukung 
ketahanan pangan daerah; 

7. Meningkatnya kualitas layanan 
publik kepada Masyarakat; 

8. Meningkatnya Pengelolaan 
Keuangan dan Kinerja daerah; 

9. Meningkatnya kualitas aparatur 
pemerintah daerah dalam 
melakukan pelayanan publik; 

10. Meningkatnya kualitas dan 
legitimasi peraturan Daerah; 

11. Meningkatnya kualitas 
perencanaan daerah; 

12. Menurunnya tingkat 
pencemaran lingkungan dan 
perusakan lingkungan hidup 

13. Meningkatnya kinerja 
penanganan  persampahan 

14. Meningkatnya daya dukung tata 
ruang terhadap pembangunan; 

15. Meningkatnya kualitas 
pendidikan; 

16. Meningkatnya kualitas sarana 
pendidikan; 

17. Meningkatnya pemerataan 
pendidikan; 

18. Meningkatnya semangat 
profesionalitas pemuda dan 
budaya prestasi di kalangan 
pemuda; 

19. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas sarana prasarana 
kesehatan dan tenaga 
kesehatan; 

20. Meningkatnya kesehatan ibu 
dan anak; 

21. Meningkatnya status kesehatan 
dan gizi Masyarakat; 

22. Meningkatnya Pembinaan 
Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera; 

23. Meningkatnya kelestarian seni 
budaya dan kearifan lokal; 

24. Meningkatnya ragam dan 
kualitas obyek wisata; 

25. Meningkatnya produktivitas dan 
daya saing pelaku usaha kecil 
menengah; 

26. Meningkatnya pemberdayaan 
pelaku Usaha Mikro; 

sektor industri, 
perdagangan dan 
pariwisata. 

5. Meningkatnya kesempatan 
kerja; 

6. Meningkatnya kinerja 
penanaman modal dan 
investasi daerah; 

7. Meningkatnya ketersediaan 
pangan (food availability); 

8. Menurunnya penduduk 
miskin; 

9. Meningkatnya perlindungan 
terhadap penyandang cacat 
fisik dan mental serta lanjut 
usia tidak potensial; 

10. Meningkatnya perlindungan 
terhadap korban bencana; 

11. Meningkatnya kualitas 
kehidupan dan peran 
perempuan di semua 
bidang dan terjaminnya 
Kesetaraan Gender; 

12. Meningkatnya layanan 
kehidupan beragama dan 
kerukunan antar umat 
beragama; 

13. Meningkatnya kehidupan 
masyarakat yang aman dan 
tertib; 

14. Meningkatnya kualitas 
infrastruktur, prasarana dan 
sarana transportasi jalan,  
serta daya dukung kota 
dengan berwawasan 
lingkungan; 

15. Meningkatnya tertib 
pemanfaatan ruang kota 
sesuai peruntukannya; 

16. Meningkatnya transparansi 
dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah; 

17. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik menuju 
pelayanan yang profesional, 
akuntabel dan berorientasi 
pada kepuasan 
masyarakat. 
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27. Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Koperasi; 

28. Terintegrasinya sentra industri 
kecil menengah; 

29. Meningkatnya nilai investasi 
untuk pengembangan industri 
berskala besar; 

30. Meningkatnya penyerapan 
tenaga kerja industri; 

31. Meningkatnya kualitas 
pelayanan transportasi; 

32. Meningkatnya daya dukung 
sistem transportasi; 

33. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas ketersediaan 
infrastruktur pemukiman dan 
drainase; 

4. Indikator 
Kinerja 
Utama 
(IKU) 

Terdapat 160 IKU Terdapat 42 IKU 

  1. Persentase PMKS skala Kota 
yang memperoleh bantuan 
sosial untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar; 

2. Persentase penyandang cacat 
fisik dan mental, serta lanjut 
usia tidak potensial yang telah 
menerima jaminan sosial; 

3. Angka kemiskinan; 
4. Persentase penurunan angka 

kemiskinan; 
5. Cakupan masyarakat/ 

kelompok masyarakat miskin 
yang mendapat pelatihan 
ketrampilan; 

6. Cakupan masyarakat/ 
kelompok masyarakat miskin 
yang mendapat bantuan 
sarana dan prasarana usaha; 

7. Cakupan masyarakat/ 
kelompok masyarakat miskin 
yang terfasilitasi dalam 
memperoleh modal usaha; 

8. Pertumbuhan PDRB; 
9. PDRB per kapita; 
10. Laju Inflasi; 
11. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM); 
12. Rasio Tempat ibadah per 

satuan penduduk; 
13. Cakupan tempat ibadah yang 

menerima bantuan perbaikan; 
14. Rasio Pos kamling per jumlah 

100 KK; 

1. Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SD/MI; 

2. Angka Partisipasi Murni 
(APM) SD/MI; 

3. Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SMP/MTs;  

4. Angka Partisipasi Murni 
(APM) SMP/MTs; 

5. Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SMA/SMK/MA; 

6. Angka Partisipasi Murni 
(APM) SMA/SMK/MA; 

7. Angka Melek Huruf; 
8. Angka kelulusan; 
9. Persentase anak usia 

sekolah dari keluarga pra 
sejahtera yang sekolah 
lulus sampai dengan 
SMP/MTs; 

10. Angka Kematian Bayi Per 
1000 Kelahiran Hidup 
(KH); 

11. Angka Kematian Ibu per 
100.000 Kelahiran Hidup 
(KH); 

12. Rasio Tenaga Medis per 
Satuan Penduduk (per 
1.000 penduduk); 

13. Rasio Posyandu per 
Satuan Balita; 

14. Persentase Penduduk 
Miskin yang mendapatkan 
fasilitas pengobatan gratis; 

15. Angka Usia Harapan 
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15. Rasio Petugas Linmas; 
16. Rasio Polisi Pamong Praja per 

10.000 penduduk; 
17. Persentase kegiatan 

pembinaan dan 
pengembangan fungsi 
keluarga yang difasilitasi; 

18. Persentase penanganan kasus 
tindakan KDRT; 

19. Cakupan perempuan dan anak 
korban kekerasan yang 
mendapatkan penanganan 
pengaduan oleh petugas 
terlatih di dalam unit 
pelayanan terpadu; 

20. Cakupan perempuan dan anak 
korban kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan oleh tenaga 
kesehatan terlatih di 
Puskesmas mampu 
tatalaksana KtP/A dan 
PPT/PKT di RS; 

21. Cakupan layanan rehabilitasi 
sosial yang diberikan oleh 
petugas rehabilitasi sosial 
terlatih bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan di 
dalam unit pelayanan terpadu; 

22. Cakupan layanan pemulangan 
bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan; 

23. Cakupan layanan reintegrasi 
sosial bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan; 

24. Jumlah Nilai produksi hasil 
pertanian (ton);  

25. Jumlah Nilai produksi hasil 
perkebunan; 

26. Jumlah Nilai produksi hasil 
peternakan; 

27. Jumlah nilai produksi hasil 
perikanan; 

28. Ketersediaan Energi dan 
Protein Per Kapita; 

29. Penguatan Cadangan Pangan; 
30. Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH); 
31. Ketersediaan Informasi 

Pasokan, Harga dan Akses 
Pangan di Daerah; 

32. Stabilitas Harga dan Pasokan 
Pangan; 

33. Jumlah Sistem Informasi 
Manajemen Pemerintah 

Hidup (AHH); 
16. Persentase koperasi 

sehat; 
17. Kontribusi UKM terhadap 

Total PDRB; 
18. Persentase sektor 

perdagangan, hotel dan 
restoran terhadap Total 
PDRB; 

19. Persentase sektor industri 
pengolahan terhadap Total 
PDRB; 

20. Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT); 

21. Tingkat partisipasi 
angkatan kerja; 

22. Persentase peningkatan 
nilai penanaman modal 
dan investasi daerah; 

23. Ketersediaan pangan 
(food availibility); 

24. Angka kemiskinan; 
25. Persentase penyandang 

cacat fisik dan mental 
serta lanjut usia tidak 
potensial yang 
mendapatkan 
penanganan; 

26. Persentase korban 
bencana yang tertangani; 

27. Indeks Pembangunan 
Gender (IPG); 

28. Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG); 

29. Persentase kesepakatan 
hasil pertemuan antar 
umat beragama yang 
ditindaklanjuti; 

30. Persentase penurunan 
kerusuhan bermotif SARA; 

31. Persentase penurunan 
angka kriminalitas; 

32. Persentase penurunan 
kasus pelanggaran Perda; 

33. Luasan kawasan kumuh; 
34. Persentase jalan kota 

dalam kondisi baik; 
35. Persentase layanan air 

bersih;  
36. Persentase luasan RTH; 
37. Persentase pelanggaran 

tata ruang yang tertangani; 
38. Persentase luasan wilayah 

yang telah sesuai dengan 
peruntukannya; 
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Daerah; 
34. Cakupan pengguna informasi 

publik yang terlayani; 
35. Persentase informasi publik 

yang bisa diakses publik 
melalui website pemerintah 
daerah; 

36. Persentase meningkatnya 
jumlah izin terbit; 

37. Persentase SOP 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang diterapkan; 

38. Persentase pengaduan yang 
tertangani; 

39. Cakupan penerbitan Kartu 
tanda Penduduk (KTP); 

40.  Cakupan penerbitan kutipan 
akta kelahiran; 

41. Cakupan penerbitan Kartu 
Keluarga; 

42. Cakupan penerbitan kutipan 
akta kematian; 

43. Persentase peningkatan pajak 
daerah; 

44. Hasil audit LKD oleh BPK; 
45. Hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah; 
46. Adanya sistem evaluasi kinerja 

pemerintah daerah; 
47. Adanya mekanisme rekrutmen 

jabatan yang akuntabel; 
48. Persentase aparatur 

Pemadam Kebakaran yang 
memenuhi standar kualifikasi; 

49. Persentase pejabat yang 
mengisi dan menyerahkan 
LHKPN; 

50. Persentase Peraturan Daerah 
yang melibatkan partisipasi 
masyarakat; 

51. Jumlah Peraturan Daerah 
Inisiatif masyarakat; 

52. Cakupan anggota DPRD yang 
telah mengikuti program 
peningkatan kapasitas SDM; 

53. Persentase tingkat kehadiran 
peserta; 

54. Persentase partisipasi 
perempuan dalam kegiatan 
musrenbang kota; 

55. Keselarasan program dalam 
RKPD dengan Program dalam 
RPJMD 

56. Persentase jumlah sumber air 
yang dipantau kualitasnya, 

39. Jumlah SKPD yang 
ditetapkan sebagai WBK; 

40. Nilai SAKIP Kota Malang; 
41. Opini BPK; 
42. Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM). 
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ditetapkan status mutu airnya 
dan diinformasikan status 
mutu airnya; 

57. Persentase jumlah pengaduan 
masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang ditindaklanjuti; 

58. Persentase jumlah usaha 
dan/atau kegiatan yang 
mentaati persyaratan 
administrasi dan teknis 
pencegahan pencemaran air; 

59. Persentase jumlah usaha 
dan/atau kegiatan sumber 
tidak bergerak yang memenuhi 
persyaratan administratif dan 
teknis pencegahan 
pencemaran udara; 

60. Persentase kegiatan ekonomi 
yang memiliki dokumen 
lingkungan/izin lingkungan; 

61. Persentase Industri yang 
memiliki AMDAL, UKL/UPL 
/izin lingkungan BLH, BP2T; 

62. Persentase volume sampah 
yang terangkut; 

63. Persentase volume sampah 
yang termanfaatkan; 

64. Adanya kebijakan pemerintah 
daerah di bidang penataan 
ruang; 

65. Persentase penurunan 
pelanggaran tata ruang; 

66. Persentase luasan ruang 
terbuka hijau; 

67. Angka Kelulusan: 
a) SD/MI 
b) SMP/MTs 
c) SMA/MA, SMK 

68. Angka Partisipasi Murni; 
a) APM SD/MI/Paket A 
b) APM SMP/MTS/Paket B 
c) APM SMA/MA/SMK/Paket C 

69. Angka Partisipasi Kasar (APK):  
a) APK SD/MI 
b) APK SMP/MTS 
c) APK SMA/MA/SMK 

70. Angka melek huruf masyarakat;  
71. Angka Putus Sekolah (APS):  

a) APS SD/MI 
b) APS SMP/MTS 
c) APS SMA/SMK/MA 

72. Rasio guru/murid per kelas rata 
– rata:  
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a) SD/MI 
b) SMP/MTS 
c) SMA/SMK/MA 

73. Persentase Ketersediaan 1 
(satu) orang guru untuk setiap 
32 peserta didik dan 6 (enam) 
orang guru untuk setiap satuan 
pendidikan pada SD/MI; 

74. Ketersediaan2 (dua) orang guru 
yang telah memiliki sertifikat 
pendidik pada setiap SD/MI; 

75. Persentase Ketersediaan guru 
dengan kualifikasi akademik S-1 
atau D-IV sebanyak 70% dan 
separuh diantaranya (35% dari 
keseluruhan guru) telah memiliki 
sertifikat pendidik pada setiap 
SMP/MTs; 

76. Persentase Ketersediaan guru 
dengan kualifikasi akademik S-1 
atau D-IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik masing-
masing dua orang untuk mata 
pelajaran Matematika, IPA, 
Bahasa Indonesia, dan Bahasa 
Inggris pada setiap SMP/MTs; 

77. Persentase SD/MI dengan 
Kondisi bangunan baik; 

78. Persentase SMP/MTs dengan 
kondisi bangunan baik; 

79. Persentase SMA/MA/SMK 
dengan kondisi bangunan baik; 

80. Persentase peserta PAUD/ anak 
usia PAUD; 

81. Rasio fasilitas kendaraan antar 
jemput  sekolah/jumlah siswa 
miskin; 

82. Persentase Wajib Belajar 
Pendidikan Sembilan Tahun dan 
Pendidikan Gratis tingkat 
SMA/SMK berbasis data RTSM; 

83.  Persentase keaktifan organisasi 
kemasyarakatan pemuda (OKP) 
aktif; 

84. Jumlah Organisasi 
Kemasyarakatan Pemuda 
(OKP); 

85. Jumlah pemuda berprestasi; 
86. Jumlah Industri Olahraga 

Dispora; 
87. Persentase pemeliharaan 

lapangan olahraga; 
88. Persentase puskesmas yang 

memiliki fasilitas Voluntary 
Counseling Test (VCT), HIV 
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Counseling and testing (HCT) 
dan Infeksi menular seksual 
(IMS); 

89. Rasio puskesmas, poliklinik, 
pustu per satuan penduduk (tiap 
1000 penduduk); 

90. Rasio dokter puskesmas 
terhadap penduduk (tiap 1.000 
penduduk); 

91. Rasio tenaga paramedis 
puskesmas terhadap penduduk 
(tiap 1.000 penduduk); 

92. Rasio tenaga paramedis per 
100.000 penduduk; 

93. Rasio dokter umum per 100.000 
penduduk; 

94. Rasio dokter spesialis per 
100.000 penduduk; 

95.  Rasio dokter gigi per 100.000 
penduduk; 

96. Cakupan Pemberian Makanan 
Pendamping ASI; 

97. Rasio posyandu per satuan 
balita Dinas Kesehatan; 

98. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 
K4; 

99. Cakupan Ibu hamil dengan 
komplikasi yang ditangani; 

100.  Cakupan pertolongan 
persalinan oleh bidan atau 
tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan; 

101. Cakupan pelayanan Ibu 
Nifas; 

102. Cakupan neonatal dengan 
komplikasi 
yang ditangani; 

103. Cakupan kunjungan bayi; 
104. Cakupan pelayanan anak 

balita; 
105. Persentase balita gizi buruk; 
106. Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Penderita Penyakit 
: 

 Acute Flacid Paralysis 
(AFP) Rate per 100.000 
penduduk < 15 tahun; 

 Penemuan Pasien Baru TB-
BTA positif; 

 Penderita DBD yang 
ditangani 

 Penanganan penderita diare 
107. Cakupan kelurahan 

mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan 



 
 

137 
 

epidemologi < 24 jam; 
108. Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar masyarakat 
miskin; 

109. Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin; 

110. Persentase Pasangan Usia 
Subur (PUS) menjadi peserta 
KB Aktif; 

111. Rata-rata jumlah anak per 
keluarga; 

112. Cakupan Pasangan Usia 
Subur (PUS) yang isterinya 
usia di bawah 20 tahun; 

113. Cakupan PUS yang ingin 
ber KB tidak terpenuhi (Unmet 
Need); 

114.  Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKB) ber KB; 

115. Cakupan PUS peserta KB 
anggota Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS) yang ber-KB; 

116. Rasio Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana/ Penyuluh 
Keluarga Berencana 
(PLKB/PKB); 

117. Cakupan penyediaan alat 
dan obat kontrasepsi untuk 
memenuhi permintaan 
masyarakat; 

118. Adanya hasil pemetaan 
tentang khazanah seni budaya 
khas Kota Malang; 

119.  Persentase kelompok 
kebudayaan yang masih aktif; 

120. Persentase kelompok 
kebudayaan yang telah 
menerima pembinaan; 

121. Cakupan kajian seni; 
122. Cakupan fasilitasi seni; 
123. Cakupan gelar seni; 
124. Cakupan misi kesenian;  
125. Cakupan SDM kesenian; 
126. Cakupan tempat kesenian; 
127. Cakupan organisasi 

kesenian; 
128. Persentase objek Cagar 

Budaya yang terawat; 
129. Persentase taman kota dan 

hutan kota sebagai lokasi 
rekreasi murah masyarakat; 

130. Rasio lokasi rekreasi murah 
per 100.000 penduduk; 
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131. Jumlah UKM aktif; 
132. Persentase wirausaha baru 

yang aktif; 
133. Jumlah kerjasama UKM 

dengan toko modern; 
134. Persentase penyerapan 

produk unggulan UKM di toko 
modern; 

135. Cakupan pelaku UKM yang 
mengikuti pelatihan manajemen 
keuangan; 

136. Persentase PKL yang 
mendapatkan pembinaan 
/pemberdayaan; 

137. Persentase KSP/USP sehat 
Dinas Koperasi dan UKM; 

138. Persentase koperasi 
berkategori sehat/baik/yang 
sudah menerapkan sistem 
pencatatan sesuai Standart 
Akuntansi Indonesia; 

139. Persentase permasalahan 
perkoperasian yang tertangani; 

140. Persentase kerjasama 
produksi antar IKM yang telah 
dibina; 

141. Adanya kebijakan daerah 
yang mendukung masuknya 
investasi baru; 

142. Jumlah investor baru skala 
nasional;  

143. Persentase pencari kerja 
yang terdaftar yang 
ditempatkan; 

144. Angka partisipasi angkatan 
kerja; 

145. Rasio daya serap tenaga 
kerja;  

146. Pengangguran Terbuka 
(Tingkat Pengangguran); 

147.  Jumlah titik rawan macet; 
148. Persentase titik rawan 

macet yang berhasil diurai; 
149. Persentase tersedianya 

fasilitas perlengkapan jalan; 
150. Persentase ketersediaan 

halte yang telah dilayani 
angkutan umum dalam trayek; 

151. Persentase Terpenuhinya 
standar keselamatan bagi 
angkutan umum yang melayani 
trayek di dalam kota; 

152. Rasio panjang jalan per 
jumlah kendaraan; 

153. Persentase kondisi jalan 
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yang baik; 
154. Persentase jembatan 

standar (lebar minimal 6 meter) 
yang dilalui kendaraan roda 4; 

155. Persentase penurunan 
kawasan kumuh; 

156. Persentase rumah layak 
huni di wilayah kumuh; 

157. Persentase Rumah Tangga 
(RT) yang menggunakan air 
bersih di wilayah kumuh; 

158. Persentase rumah layak 
huni; 

159. Panjang drainase baru yang 
dibangun; 

160. Persentase pemeliharaan 
drainase 
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Lampiran 2: Tampilan Aplikasi perencanaan pembangunan 
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Lampiran 3: Contoh Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 
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Lampiran 4: Kertas Kerja Evaluasi SAKIP 
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Lampiran 5: Surat reviu LKj Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2016 
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