INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUKUN 2016
Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi

a.

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b.

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d.

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e.

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

f.

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

g.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;

i.

Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;

j.

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

k.

Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;

l.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan

Persentase penurunan pelanggaran
perda di Kecamatan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat (SKM)

Kecamatan

Report base data
tindak kriminal

Kecamatan

Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan (n) –
Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n1)

X

Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n)
Persentase konflik yang
ditindaklanjuti/difasilitasi

Jumlah konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi
Jumlah konflik

X

100%

Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyusunan perencanaan
pembangunan kecamatan
3

Jumlah masyarakat yang hadir dalam
Musrenbangcam
Jumlah seluruh masyarakat yang diundang pada
kegiatan Musrenbangcam

X

100%

Daftar Hadir
Musrenbangcam

Kecamatan

X

100%

Report base data
program/kegiatan
usulan masyarakat

Kecamatan

X

100%

Report base data
pembinaan
organisasi
masyarakat

Kecamatan

X

100%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas
perencanaan pembangunan
Persentase usulan masyarakat
(kelurahan/desa) yang
direkomendasikan di tingkat kecamatan

Jumlah program/kegiatan usulan masyarakat
(kelurahan/desa) yang direkomendasikan
Jumlah seluruh program/kegiatan yang diusulkan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina
4

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
dan kelompok masyarakat desa/kelurahan

Persentase organisasi kemasyarakatan
di tingkat kecamatan yang dibina

Jumlah organisasi kemasyarakatan

5

Meningkatnya pembinaan perekonomian
masyarakat

Persentase lembaga ekonomi desa yang
dibina

Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina
Jumlah lembaga ekonomi desa

Report base data
pembinaaan
lembaga ekonomi
desa
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