SKPD : XXIV. KECAMATAN CIMAHI UTARA
MISI : 1. Meningkatkan kinerja Aparatur sebagai insan yang produktif
2. Pemberdayaan seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan agamis
3. Mensinergiskan seluruh potensi masyarakat yang ada untuk memajukan Kecamatan Cimahi Utara

No

Sasaran

Penanggung jawab

Sumber Data

Keterangan

Survey kepuasan masyarakat

Sekcam

Lembar quesioner Indeks
Kepuasan Masyarakat
ada / tidak ada
(IKM)

2

Persentase pelayanan administrasi
pencatatan sipil kecamatan

Sekcam

jumlah realisasi hasil pelayanan adcapil
Buku register
dibagi jumlah target atau rencana dikali
administrasi catatan sipil
100%

3

Tingkat pelayanan administrasi sesuai
Standar Pelayanan kecamatan

Sekcam

Dokumen standar
pelayanan dan buku
register adminduk dan
capil

jumlah output kegiatan adminduk dan
adcapil sesuai Standar Pelayanan
kecamatan dibagi jumlah seluruh input
adminduk dan adcapil dikali 100%

4

Persentase pelayanan administrasi
kependudukan kecamatan

Sekcam

Buku register
administrasi
kependudukan

jumlah realisasi hasil pelayanan adminduk
dibagi jumlah target atau rencana dikali
100%

5

Penyusunan profil Kecamatan Cimahi
Utara

Kasie Pemerintahan

Buku register surat
pengantar dokumen
pelaporan

tepat waktu / tidak tepat waktu

6

Penyusunan laporan pemantauan dan
evaluasi pemanfaatan ruang di wilayah
Kecamatan Cimahi Utara

Buku register surat
Kasie Perekonomian dan
pengantar dokumen
Pembangunan
pelaporan

tepat waktu / tidak tepat waktu

7

Jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi kecamatan

Kasie Perekonomian dan Proposal kegiatan atau
Pembangunan
TOR kegiatan

Jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan kecamatan yang dibiayai atau
difasilitasi oleh kecamatan

8

Persentase fasilitasi biaya pembangunan
fisik lingkungan kecamatan

Kasie Perekonomian dan Laporan realisasi fisik
Pembangunan
dan keuangan

Jumlah realisasi biaya dibagi jumlah
PAGU dikali 100%

Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

Kasie Pemerintahan &
Kasie Ketentraman dan
Ketertiban Umum

DPT dan daftar
rekapitulasi pengguna
hak pilih

jumlah masyarakat kecamatan yang
menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT
dikali 100%

Tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan PHBA dan PHBN

Kasie Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Rakyat

Daftar hadir dan daftar
undangan

jumlah masyarakat yang hadir mengikuti
kegiatan PHBA/PHBN dibagi jumlah
seluruh undangan dikali 100%

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kecamatan

Kasie Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Rakyat

Data lembaga
masyarakat

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kecamatan

12

Tingkat partisipasi lembaga atau
organisasi masyarakat kecamatan

Kasie Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Rakyat

jumlah lembaga atau ormas kecamatan
Data lembaga dan ormas yang mengikuti kegiatan di kecamatan
dan daftar hadir
dibagi jumlah lembaga atau ormas yang
ada di kecamatan dikali 100%

13

Daftar usulan
Persentase usulan prioritas pembangunan Kasie Perekonomian dan
masyarakat dan daftar
dalam Musrenbang kecamatan
Pembangunan
usulan prioritas

14

Jumlah PSKS wilayah kecamatan

Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Rakyat

Data penerima PSKS

Jumlah PSKS wilayah kecamatan

Jumlah anggota Linmas kecamatan

Kasie Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Data anggota Linmas

Jumlah anggota Linmas kecamatan

16

Jumlah pos siskamling di wilayah
kecamatan

Kasie Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Data poskamling

Jumlah pos siskamling di wilayah
kecamatan

17

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman Kasie Ketentraman dan
dan ketertiban
Ketertiban Umum

Data laporan masyarakat

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban

1

9

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan
Kecamatan Cimahi Tengah dalam
Pembangunan

Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan Peran Pemerintah dan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Kehidupan Politis dan Demokratis

10

11

15

Meningkatnya Partisipasi Warga
Kecamatan Cimahi Utara dalam
Pembangunan

Meningkatnya Disiplin dan Toleransi
Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara

jumlah usulan prioritas yang ditetapkan
sebagai hasil Musrenbang dibagi seluruh
usulan prioritas yang disampaikan dikali
100%

