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INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSTANSI
TUJUAN

: KECAMATAN NGANJUK
:
“Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”

SASARAN

:

SASARAN 1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan
SASARAN 2
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan
desa/Kelurahan

TUGAS

:

“Menyeleggarakan

tugas

umum

pemerintahan

dan

melaksanakan

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah”.
FUNGSI

No

: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah

Kinerja Utama

.
1.

Penjelasan/Formulasi Penghitungan

Kinerja Utama
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
terpadu kecamatan

2

Indikator

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintah
kecamatan
pembinaan
pemerintahan
desa/Kelurahan

dan

Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
pelayanan
publik Hasil
SKM

Hasil survei kepuasan masyarakat

Sumber

Penanggun

Data

g Jawab

Laporan

Sekretariat

IKM

Persentase
hasil koordinasi
dan pembinaan
yang
ditindaklanjuti
dalam satu
tahun , bidang :
Pemerintahan,
Pembangunan,
Perekonomian,
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum ,
Kesejahteraan
Sosial serta
Sarana
prasarana

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖
𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖
𝑥100
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

Laporan

Semua

Hasil

Seksi

koordinasi
sesuai
indikator
dalam
penilaian
sinergitas
Kecamatan

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑇 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘
𝑥100
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑇

Laporan

Indah
RT cantik adalah lingkungan RT yang kebersihan dan keteduhan permukiman dengan
kriteria ≥ “BAIK” yang memenuhi komponen:
1.

Sampah

2.

Tempat sampah (fisik)

3.

Drainase (termasuk gulma, sedimen)

4.

Fungsi sebaran pohon peneduh

5.

Penghijauan

Seksi PMD

RT Berseri,

Sehat

dan

6.

TPS

7.

Kegiatan pengolahan sampah dan Bank Sampah

8.

Slogan – slogan lingkungan

9.

Kebijakan budaya anti narkoba

Kriteria lingkungan RT yang kebersihan dan keteduhan permukiman sebagai berikut:
a.

Capaian ≥ 81 dengan kriteria Sangat Baik;

b.

Capaian 80 – 71 dengan kriteria Baik;

c.

Capaian 70 – 61 dengan kriteria Sedang;

d.

Capaian 60 – 46 dengan kriteria Jelek

e.

Capaian ≤ 45 dengan kriteria Sangat Jelek
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎𝐻 𝑏𝑒𝑟𝑤𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐿𝑆𝑆
𝑥100
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎𝐻

Laporan

Seksi

Sekolah

Kesmasy

Sehat
Sekolah adalah SD/MI/TH/RA di kecamatan Nganjuk
berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS) adalah lingkungan sekolah yang
kebersihan dan keteduhan dengan kriteria ≥ “BAIK” yang memenuhi komponen:
1.

Sampah

2.

Tempat sampah (fisik)

3.

Drainase (termasuk gulma, sedimen)

4.

Fungsi sebaran pohon peneduh

5.

Penghijauan

6.

MCK

7.

Program Kerja UKS dan Sarana UKS

Kriteria lingkungan Sekolah Sehat yang kebersihan dan keteduhan permukiman
sebagai berikut:

Prosentase
Kelurahan yang
menerapkan
tata kelola yang
baik

a.

Capaian ≥ 81 dengan kriteria Sangat Baik;

b.

Capaian 80 – 71 dengan kriteria Baik;

c.

Capaian 70 – 61 dengan kriteria Sedang;

d.

Capaian 60 – 46 dengan kriteria Jelek

e.

Capaian ≤ 45 dengan kriteria Sangat Jelek

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘
Laporan
𝑥100
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
SKM

Seksi
Tapem

kelurahan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Kelurahan
yang memperoleh nilai IKM dengan kategori Baik hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Prosentase
Desa yang
menerapkan
tata kelola yang
baik

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑥100
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎

Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang
menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen
penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan
pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa)
yang berkualitas.

a.n. BUPATI NGANJUK

Laporan

Seksi

Pelaksanaa

tapem dan

n

PMD

Tugas

Fasilitasi

