SKPD : XXVII. Kelurahan Cipageran
Misi : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional, proporsional, akuntabel, dan transparan
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial'
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Penanggung jawab

Keterangan

Sumber Data

1

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintah

Survey kepuasan masyarakat

Kasie. Pemerintahan

Survey IKM

ada / tidak ada

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas
manajemen pemerintahan

Persentase produk pelayanan administrasi
kependudukan kelurahan

Kasie. Pemerintahan

Data realisasi produk
adminduk

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

3

Persentase produk pelayanan administrasi
pencatatan sipil kelurahan

Kasie. Pemerintahan

Data realisasi produk
adcapil

jumlah realisasi produk hasil pelayanan
adcapil dibagi jumlah target atau rencana
dikali 100%

4

Tingkat pelayanan administrasi sesuai
Standar Pelayanan Kelurahan

Kasie. Pemerintahan

Data realisasi produk
adminduk dan adcapil

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

Kasi Pemerintahan

6

Jumlah anggota Linmas Kelurahan

Kasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Data Keanggotaan
Linmas Kelurahan

Jumlah anggota Linmas Kelurahan

7

Jumlah pos siskamling di wilayah
Kelurahan

Kasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Data Poskamling

Jumlah pos siskamling di wilayah
Kelurahan

8

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban umum wilayah kelurahan

Kasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Data laporan
pelanggaran
ketentraman dan
ketertiban

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban

Persentase usulan prioritas pembangunan
dalam Musrenbang Kelurahan

Kasi Ekonomi dan
Pembangunan

Dokumen Musrenbang

jumlah usulan prioritas yang ditetapkan
sebagai hasil Musrenbang dibagi seluruh
usulan prioritas yang disampaikan dikali
100%
jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan SKPD yang dibiayai atau
difasilitasi oleh SKPD

9

Meningkatnya tertib sosial dan
ketentraman masyarakat

jumlah masyarakat kelurahan yang
Data Rekap Hasil Pemilu menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT
dikali 100%

Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

5

Terjaringnya aspirasi dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan

10

Jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi SKPD

proposal kegiatan atau
TOR kegiatan

11

Persentase fasilitasi biaya pembangunan
fisik lingkungan SKPD

laporan realisasi fisik dan jumlah realisasi biaya dibagi jumlah PAGU
keuangan
dikali 100%

Meningkatnya kegiatan ekonomi
kemasyarakatan berbasis potensi lokal
mampu mengembangkan usaha
ekonominya dan berfungsinya lembaga
keswadayaan masyarakat dalam
pembangunan daerah

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

Data Lembaga dan
Kasi Pemberdayaan dan
Organisasi
Kesejahteraan Rakyat
Kemasyarakatan

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

13

Tingkat partisipasi lembaga atau
organisasi masyarakat kelurahan

Data Lembaga dan
Kasi Pemberdayaan dan
Organisasi
Kesejahteraan Rakyat
Kemasyarakatan

jumlah lembaga atau ormas kelurahan
yang mengikuti kegiatan di kelurahan
dibagi jumlah lembaga atau ormas yang
ada di kelurahan dikali 100%

14

Tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan PHBA dan PHBN

jumlah masyarakat yang hadir mengikuti
Kasi Pemberdayaan dan Data pelaksanaan PHBN
kegiatan PHBA/PHBN dibagi jumlah
Kesejahteraan Rakyat / PHBA
seluruh undangan dikali 100%

12

