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XXXIII. Kelurahan Karangmekar
1. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang Handal
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Peran Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Pembangunan
4. Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat yang Kondusif

Sasaran

Tersedianya Pelayanan Pemerintah yang
Handal

Indikator Kinerja Utama

Survey kepuasan masyarakat

Penanggungjawab

Kasie. Pemerintahan

Sumber Data

Keterangan

lembar quesioner atau
bentuk lain survey
kepuasan masyarakat

ada / tidak ada

jumlah realisasi produk hasil layanan
administrasi kependudukan dibagi jumlah
target atau rencana dikali 100%

2

Persentase produk pelayanan administrasi
Kasie. Pemerintahan
kependudukan Kelurahan

buku register
administrasi
kependudukan
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Persentase produk pelayanan administrasi
Kasie. Pemerintahan
pencatatan sipil Kelurahan

jumlah realisasi produk hasil layanan
buku register
administrasi catatan sipil dibagi jumlah
administrasi catatan sipil
target atau rencana dikali 100%
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Tingkat pelayanan administrasi sesuai
Standar Pelayanan Kelurahan

Kasie. Pemerintahan

dokumen standar
pelayanan dan buku
register adminduk dan
admincapil

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

Jumlah anggota Linmas Kelurahan

Kasie. Pemberdayaan

laporan kegiatan dan
daftar hadir pembinaan

jumlah anggota Linmas Kelurahan

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat Kelurahan

Kasie. Pemberdayaan

laporan kegiatan dan
daftar hadir pembinaan

jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat Kelurahan

laporan kegiatan
musrenbang

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

proposal kegiatan atau
TOR kegiatan

jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan SKPD yang dibiayai atau
difasilitasi oleh SKPD
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Terselenggaranya Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan

6

7

Terciptanya Peran Sumber Daya Aparatur Persentase usulan prioritas pembangunan
Kasie. Ekbang
dan Masyarakat dalam Pembangunan
dalam Musrenbang Kelurahan

8

Jumlah lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi SKPD
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Tingkat partisipasi lembaga atau
organisasi masyarakat Kelurahan

Kasie. Pemberdayaan

monitoring dan laporan
kegiatan

jumlah lembaga atau ormas Kelurahan
yang mengikuti kegiatan di Kelurahan
dibagi jumlah lembaga atau ormas yang
ada di Kelurahan dikali 100%
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Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

Kasie. Trantib

monitoring dan laporan
kegiatan

jumlah masyarakat Kelurahan yang
menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT
dikali 100%
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Jumlah pos kamling di wilayah Kelurahan

Kasie. Trantib

monitoring dan laporan
kegiatan

Jumlah pos kamling di wilayah Kelurahan
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Tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan PHBA dan PHBN

Kasie. Pemberdayaan

monitoring dan laporan
kegiatan

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

laporan kegiatan

jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban umum

13

Terwujudnya Situasi dan Kondisi
Masyarakat yang Kondusif

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
Kasie. Trantib
dan ketertiban umum wilayah Kelurahan

