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TNDIKATOR KINERIA UTAMA

KECAMATAN LOCERET
Terwujudnya kinerja aparatur Kecamatan Loceret yang optimal dalam
melaksananya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
serta terlaksarumya ketertiban dan keamanan, guna terwujudnya Kabupaten
Nganjukyang maju dan bennartabat.
1. Meningkahya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatrya kapasitas sumber daya manusia
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

umum, keuangan, dan administrasi Desa/I(elurahan
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunan daerah
1. Meningkatnya kulitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatrya Kinerja Satuan Unit Ke{a Pemerintahan Kecamatan Loceret
3. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan

desalkelurahan
4. Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tugas pokok Kecamatan Loceret Kabupaten Ngaqiuk yaitu "Menyeleggarakan
tugas umum pemerintatran dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah''.

mengoordinasikan ke giatan pemberd ay aan masyarakat;
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
pemeliharaan prasaftma dan fasilitas pelayanan umum;
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa darlatau kelurahan; dan
pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daeratr
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Desa yang yang menoapkm tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang

menyusutr dokumen p€rEncanaan (RPJM Desa dan RI(P Desa), dokumen

pongatrggaru! (APB Desa dan Perubahm APB Desa), dokumer pelaporan

dan pertarggungiawaban (IIPD, LKPPD, IPPD, dan Pertmggungiawaban

APB Desa) yag beitualitas.
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