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XXXII. Kelurahan Setiamanah
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik guna terciptanya pelayanan prima
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang handal, terpercaya, dan berwibawa
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat guna mendapatkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing
4. Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dan ekonomi mikro guna mendongkrak daya beli masyarakat
5. Meningkatkan kesalehan sosial dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berteknologi, produktif dan unggul
6. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan sosial

Sasaran

Meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan prima

Indikator Kinerja Utama

Survey kepuasan masyarakat

Penanggung jawab

Kasie Pemerintahan

Sumber Data

Keterangan

Survey IKM

ada / tidak ada

2

Tingkat pelayanan administrasi sesuai
Standar Pelayanan Kelurahan

Data realisasi produk
adminduk

jumlah output kegiatan adminduk dan
adcapil sesuai Standar Pelayanan
Kelurahan dibagi jumlah seluruh input
adminduk dan adcapil dikali 100%
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Persentase produk pelayanan administrasi
kependudukan kelurahan

Data realisasi produk
adcapil

jumlah realisasi produk hasil pelayanan
adminduk dibagi jumlah target atau
rencana dikali 100%
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Persentase produk pelayanan administrasi
pencatatan sipil kelurahan

Data realisasi produk
adminduk dan adcapil

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

6

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

Kasie Ekbang

Data Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

Tingkat partisipasi lembaga atau
organisasi masyarakat kelurahan

Kasie Pemberdayaan

Data Lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan

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

jumlah usulan prioritas yang ditetapkan
sebagai hasil Musrenbang dibagi seluruh
usulan prioritas yang disampaikan dikali
100%
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Meningkatnya peran dan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan ekonomi
dan pembangunan

Persentase usulan prioritas pembangunan
dalam Musrenbang Kelurahan

Dokumen Musrenbang
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Menciptakan masyarakat yang agamis

Tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan PHBA dan PHBN

jumlah masyarakat yang hadir mengikuti
Data pelaksanaan PHBN
kegiatan PHBA/PHBN dibagi jumlah
/ PHBA
seluruh undangan dikali 100%
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Menciptakan rasa aman dan nyaman

Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

Kasie Trantib

DPT dan daftar
rekapitulasi pengguna
hak pilih

jumlah masyarakat yang menggunakan
hak pilih dibagi jumlah DPT dikali 100%
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Jumlah anggota Linmas Kelurahan

data anggota Linmas

Jumlah anggota Linmas Kelurahan
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Jumlah pos siskamling di wilayah SKPD

data pos siskamling

Jumlah pos siskamling di wilayah SKPD
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Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban umum wilayah kelurahan

data laporan masyarakat

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban
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Jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi SKPD

proposal kegiatan atau
TOR kegiatan

jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan SKPD yang dibiayai atau
difasilitasi oleh SKPD
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Persentase fasilitasi biaya pembangunan
fisik lingkungan SKPD

Kasie Ekbang

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

