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PROVINSi SUMATERA SELATAN
PERATU RAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR

ZL renUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINiMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA
WALIKOTA PRABUMULIH,

L

Menimbang

a.

b.

Mengingat

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan daiam Pasai 11 ayat
tU Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal menyatakan Pemerintah Daerah
menerapkan Standar Peiayanan Minimal untuk pemenuhan
jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang
berhak diperoleh setiap u,arga negara secara minimal;
bahina berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Standar Pelayanan Minimal.

1. Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2001

tentang
Pembentukan Kota Prabumulih {kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 86" Tambahan LemLraran
Negara Republik indonesia Nomor a113i;

L

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5a9fl;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14

tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2414 lrlomor 244, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 207+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

ta

4. Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negai:a
Republik Indonesia Nomor 5BB7);

5. Peraturan

6.

7.
(

L

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2417 tentang

Pembinaan dan Penganvasan Penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanal Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 617B);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor
1C0 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 15a0);
8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor
101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pela3ranan Dasar
Pada Standar Peiayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 15a1);
9. Peraturan h{enteri Dalam Negeri Republik Indoaesia Nomor
114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah KabupatenlKota {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nornor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor
121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Peiayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di
Provinsi Dan Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201.9 Nomor 158);
ll.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 I Prtl M I 20 18
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanaa Minimai
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ralq,vat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor i891);

d

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan S{inimal Bidang Sosial Di Daerah
Provinsi Dan Di Daerah KabupatenlKota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868];
14. Peraturan Menteri Kesehatan Reputrlik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,9
13.

Nomor 68];

Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2A16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih {Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun

15. Peraturan Daerah

2A16 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

(__

Menetapkan

:

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
MiNIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Daiam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan
1. Kota adalah Kota Prabumulih.

:

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota

L

Prabumulih.
Walikota adalah Walikota Prabumuiih.

3.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah

Urusan
Pemerintahan _vang w'ajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
6.

memenuhi kebutuhan dasar \,varga negara.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingl<at

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu

Pelayanan Dasar yang merupakan

7.

Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.
Penerapan SPIU adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
k'ebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunall
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan
pemenuhan Peiayanan Dasar.

t1

IT

B. Jenis PelaS.anan

Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap \&'arga negara
secara minimal.
9. Mutu Pela5ranan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelavanan Dasar
sesuai dengan standar teknis agar hidup secara la5rak.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas

barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan
petunjuk tekais atau tata cara pernenuhan standar.
BAB iI
STANDAR PELAYANAN MiNIMAL

Bagian Kesatu
Penerapan

t"

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota r,vajib menerapkan SPM untuk
pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
' Dasar di bidang :
a. pendidikan;

p
c.
d.
e.

kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kanvasan perraukiman;
ketenteran-rar1, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan

L

f.

Sosial.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk masyarakat yang berhak sesuai
peraturan perundang-u ndangan.
Pasal 3

{1) Jenis Peiayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} huruf a terdiri atas :

a.
b.
c.

pendidikan anak usia dini;
pendidikan dasar; dan
pendidikan kesetaraan.
{2} Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} huruf b terdiri atas :
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelaSranan kesehatan bayi baru lahir;

rl

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

pelayanan kesehatan balita;
peiayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
peiayanan kesehatan pada usia produktif;
pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
peiayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ;'iwa
berat;

k.

pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
dan

1.

L

pelayanan kesehatan orai-rg dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
{Human Immunodeficiency' Virus}.
(3) Jenis Pela3ranan Dasar bidang pekerjaan umum dan
penataan i:uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {1i huruf c terdiri atas :
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari.
(4) Jenis Pelayanan llasar bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 2 ayat {1} huruf d terdiri atas :
a. penrvediaan pelayanan pengolahan air limbah
domestil<;

b.

L

penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana kota; dan
c. fasilitasi pen5,-ediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah kota.
i5) Jenis Pelayanan Dasar bidang ketenteramall, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana
dimal<sud dalarn Pasal 2 arvat {1"i huruf e terdiri atas :
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pela}ranan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana; dan

e. pelayanan penyeiamatan dan evakuasi korban
kebakaran.

(6) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 2 ayat {1} huruf f terdiri atas:
a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
telantar di daiam dan di luar panti sosiatr;

n

b.
c.
d.
e.

rehaLrilitasi sosial dasar anak teiantar di dalam dan
di iuar panti sosial;
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam
dan di luar panti sosial;
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar
panti sosiai; dan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat. bencana bagi korban
bencana daerah kota.
Pasal 4

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat {1} sesuai dengan Standar Teknis yaag diatur oleh

L

menteri tekrris yaag menyetrenggarakan Urusan Pemerintahan
I[/ajib yang berkaital dengan Pelayanan Dasar.
Pasal 5

(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
. ayat {1i dilakukan dengan tahapan :
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan;
c. penyusunan rencana; dan

d.

L

pelaksanaan.

(2) Uraian dari tahapan pelaksananaafl Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Koordinasi
Pasai 6

(1) Walikota berwenang mengnordinasikan pelaksanaan
Penerapan SPM yang meliputi ;
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(2) Untuk mengkoordinasi Penerapan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dibeatuk tim Peaerapan SPM.
{3} Tim Penerapam SPM wbagaimana dimaksud pada ayat
{2} berkedudukan di bagian pemerintahan dan otonomi
daerah sekretariat daerah Kota.

tl

t\

(4) Susunan tim Penerapan SPM sebagaimaaa dimaksud
ayat {2} beserta tugasnya tercantum dalam Lampiran II
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 7

dimuat dalam laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

(1) Pelaporan Penerapan SPM

(

perundang-undangan
(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat :
a. hasii dalam Penerapan SPM;
b. kendala Calam Penerapan SPM; dan
c. ketersediaan anggaran daiam Penerapan SpM.
(3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lamplran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Pei:aturan Walikota ini.
Pasal 8

L

(1) Walikota menyampaikan laporan SpM kota kepada
gubernur dengan temhusan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling
lambat 3 {tige} bulal setelah tahun anggararl berakhir.
{2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagr
penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangal.
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengann,asan
Pasal 9

(1) Walikota melakukan pembinaan dan penga\iyasan
penerapan SPM Kota.
(2) Pembinaan dan pengawasan sefoagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan meagenai pembinaan
dan pellgarvasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

i\

LAMPIRAN

I

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR :
TANGGAL

:

2A2A

FtrBRUARr2O20

TAHAPAN PELAKSAN,{4N PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

i.

Pengumpuian Data :
a. Cakupan pengumpulan data.

1)

f

jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang

berhak
mempert)leh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelarl,-6116n Dasarnya.
2) khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan
Daerah kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga
Negara yang berhak memperoleh barang danlatar.r jasa kebutuhan
dasar secara rninimal.
3) jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana
dan prasarana yang tersedia.

b.

c'

Pengumpulan dan pendataan sesuai dengan Standar Teknis SpM
ditujukan untuk pencapaian target 100% {seratus persen) dari Target
dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
Target dan lndikator penerima layanan setiap tahun dari masing-rnasing
urusan SPM,:
Na

Jenis Pelayanan
Dasar

Indikator Pencapaian

Target

jumlah warga negara usia 7 15 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikaa dasar
jumlah warga negara usia 7 18 tahun yang belum
menyelesaiakan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraaa
jumlah *rarga negara usia 5-6
tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan paud

100%

Batas
Waktu

A. Bidang Pendidikan
1

L

2

pendidikan dasar
pendidikan
kesetaraan

- pendidikan anak
usia dini

J

B
1

Bidang Kesehatan
pelayanan
kesehatan ibu

hamil
2

?

pelayanan
kesehatan ibu
bersalin
pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir

jumlah ibu harnil yang
mendapatkan layanan
kesehatan
jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan layanan
kesehatan
jumlah bayi baru lahir yang
mendapatkan layaaan
kesehatan

setiap

tahun
10G%

setiap

tahun

100%

setiap

tahun

100ol"

setiap

tahun
1O0o/o

setiap

tahun
100%

setiap

tahun

I

4

pelayanan
kesehatan balita

5. pelayanan

I

L

jumlah balita yang
mendapatkan layanast
kesehatan
jumlah warga negara usia
pendidikan dasar yarrg
mendapatkan layanan
kesehatan
jumlah warga negara usia
produktif yang mendapatkan
layanan kesehatan
jumlah warga aegara usia
lanjut yang mendapatkan
layarlan kesehatan
jumlah urarga negara
peaderita hiperteasi yang

kesehatan pada
usia pendidikar
dasar
6 pelayanan
kesehatan pada
usia produktif,
7 pelayanan
kesehatan pada
usia lanjut;
I pelayanan
kesehatan
mendapatkan layanan
penderita
kesehatan
hipertensi
jumlah warga negara
9 pelayanaa
penderita diabetes mellittts
kesehatan
penderita diabetes yang mendapatkan layanan
kesehata:r
melitus
jumlah warga negara dengan
10. pelayanan
gangguan jiwa berat yang
kesehatan orang
dengan gangguan terlaya:ri kesehatan
jiwa berat
jumlah lr'arga negara terduga
11. pelayanan
htberanlosis yang
kesehatan orang
mendapatkan la3ianan
terduga
kesehatan
tuberkuiosis
jumlah $/arga. negara dengan
12. pelayanan
risiko terinfeksi virus yang
kesehatan orang
melemahkan daya tahan
dengan risiko
virus
tubuh manusia (httman
terinfeksi
yang meiemahkan immunodeficiency uirus| yang
daya tahan tubuh mendapatkan layanan
kesehatan
manusia {human
immunadeficiencg
uirus\
C Bidang Fekerjaan Umum dan Penataan Ruang
jumlah warga negara yang
penyediaaa
1
kebutuhan pokok memperoleh kebutuhan
air minum sehari- pokok air minum setrari-hari

100%

setiap

tahun
ioo%

100%

setiap
ta-Lun

setiap

tahun
100%

setiap

tahun
10s%

10s%

setiap

setiap

tahun

100%

setiap
ta.Lun

IOOYo

setiap

tahun

100%

setiap

tahun

lADVa

setiap

tahun

hari
penyediaan
pelayanan
pengolahan air
limbah domestik
D Perrrmahan Ralcyat
penyediaan &
1
2

jumlah urarga negara yaag

memperoleh layanaa
pengolahan air lirnbah
dornestik
dan Kawasan Permukiman
jumlah warga negara korbart
rehabiitasi rurnah bencana yang memperoleh
yg layak huni
rumah layak huni
bagi korban

beaca:a kata

100%

setiap

tahun

10OYo

setiap

tahun

*ier:gan mempr{oritaskan i:agi rnasyarakar misni* at&.u ticiair marfipu
sesuai dengan ketentuan peratur*i1 pe:-undan g-unde.ngai?; <Xan 1 atap

2i men:berikan bantrian ber*pa hantuan tunai, bantuar: barang;
e.

f"

L

L

danf atar: jasa, kupon, sui:sidi, atau bentuk bantua* lainnrr;a.
F*riyeriiaari t:ar"ang tiar:laiar; ja*x yarrg eiitiuruhkar:. riiterapkan *esuai
C**gan Standar Teknis SPi\{.
Kerjasarna da*rah di1atr<ukan *iei: Per*erintah Daerahr untuk
peiaksanaan pernenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan
peraf.ur arr peruniaxrg* undangan.

LAMPIRAN

II

PERATURAN \i/ALIKOTA PRABUMULIH
?S+tl"t'2o20
NOMOR :

tS

TANGGAL

:

FEBRUARI 2O2O

TlM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PRABUMULIH

i.

L

Susunan Tim Penerapan SPM Kota Praburnuiih
a. Penanggung Jain'ab : Walikota.
: Sekretaris Daerah.
b. Ketua
: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
c. Wakil Ketua
Daerah.
: Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi
d. Sekretaris
Daerah Sekretariat Daerah.
e" Anggota adalah : 1) Inspektur Kota.
2\ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3) Kepala Dinas Kesehatan.
4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

5) Kepala Dinas Perumahan dan

Kanvasan

Permukiman.

) Kepala Polisi Pamong Praja,
7i
8)

2.

L

Pemadam

Kebakaran dan PenSrelamatan.
l{epala Dinas Sosial.
Kepala Badan Keuangan Daerah.

Uraian Tugas Tim Penerapan SPM
Uraian tugas dibawah ini dilaksanakan Perangkat Daerah 3'ang termasuk
kedalam susunan tirn penerapan SPI\{ sesuai dengan tugas dan
ker,r.enangannya masing-masing :
a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah
pengampu SPM;
c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap
data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta
mengatval dan rnemastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD
dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta
mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD
7.ala.
I\V LA,

f.
g.
h.

mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam
pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kota;
mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan
SPM daerah kota;
mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kota;

i.

meiai*.lkan *csialisasi penerapa:e sFM kcpada perwaki:an mx*rvarakat
*ei:ragai pen*rima r:ranfaat;

j. r:te*erinta dart rnenind*ktranjuti peagaduan

k"

L

L

mamSrarakat terkait
penerapaft sFM da:: me*gkon**lida*ikan lap*ran penerapa& 6an
peneepai*rn SFfoi daerah k*ta, tert*a**k iap*ran yang *isarnpaikan
masyarakat m*laiui *ist*rn inforrnasi pembarryunan daerah ya$S
terint*grasi; dan
rrre:rgo*rdinasikan pencapaian berdasarkan lap*e-*-n p*:ryelenggare.a.g
Feme*tr:iahan *aerah k<*a dar: meiaicukar: anaiisis *ebagai reknruendasj
untu.k pere$safi.aa& talaun berikuktya"

al

n

LAMPIRAN

III

PERA?URAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR :
TANGGAL

:

2A2O

PEBRUARI 2020

FORMAT PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KATA PENGANTAR
DAF"IAR iSI

BAB

I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau
dasar pertimbangan mengapa pemeintahan daerah mernutuskan

untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan
perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peratur-an perundang-undangan yang
melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan
(__

Daerah.
C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum lnenggarnbarkan kebijakan umum daeratr yang
dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang
dituangkan dalam RPJMD.
D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan rrenggambarkan orientasi dan komitmen yang telah
ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran

dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan
dalam KUA.
BAB

L

Ii

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wqjib yang menjadi
pangkal dari munculnya pela-l'anan dasar yang telah ditetapkan
SPM-nya oleh Pemerintah.
1. Jenis Pelal'anan Dasar
Jenis pela1.'anan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang
diseienggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah
ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan

oleh

Pemerintahan Daerah dalam merrcapai SPM seiama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3.

Reaiisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan
oleh Pemerintahan Daerah selama 1 {satui tahun anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan
sehei I I mn r..e nleh nern rri n ta h n n d e era h \i Ar1 e her** n cr'L: r f * rr
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4.

Aiokasi Anggarax
&loka*i et?Sgera$ adal*h jumtah b,elanja langeung dan tidak
ia-trgsung yang dit*tapka* dalar:e AfB$ dalant raegka p*$srapar1

dan pencapaian SFM cleh

5.

per:reriuta}:a& Saerah, ya$g

bcr*umber ciari:
a". AFBD;
h. AFBN; dan
c. Sumber dana train yang *ah.
iiukxngan Fersonii
*ukungan personil meftgsamharkan
pegararai

f*ng t*rlibat

jumlah pereoni.l atau

datrare pt"*ses peflefiffipen dan pen*ap*ian

spM.
*. F*rrsasalairan dan $elusi
F*rrrrasale-hax d.an mLusi rcenggambarkan perm*.satralean yang
dihadapi datrae':r ps&effi.pan darl pen*apaian Sp&*, b&ik
permasalahs-n ele*terrral maupun interaal, da:r i*ngkahlangk*h
penyele*aiefi psrraasaiahan yar:g ditempuh.
S. tsidang Uru*a* Kesehatan

L

C. Bidang lJru*an P*kerjaan uxxrurr
I). Bidang Uru*an Per*rnahan Rakyat
&. Bidang Urusarr K*tenteramasr, Ket*t{h*:r Uanua: darl Felindu*gan
Masyarakat

F" Bidang Urusan $osial
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BAB IV

AAN KP{}I,qTAN
Pt'trgr*:* dan kegiat*n ye.ng terkait denga:r pener#.p*fi dan peneapaia:r
#pM.
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