SKPD :
Misi :

No

1

XL. Kelurahan Utama
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bermutu, Adil, dan Merata bagi Seluruh Masyarakat
2. Meningkatkan Keshalehan Sosial dalam Perikehidupan Masyarakat
3. Meningkatkan Kemampuan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan yang Berjalan
4. Mempertahankan Ketertiban, Keamanan, serta Kenyamanan Lingkungan
5. Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Permasalahan dan Tantangan Secara Cepat

Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan

Indikator Kinerja Utama

Tingkat Pelayanan administrasi
kependudukan

Penanggung jawab

Kasi. Pemerintahan

Sumber Data
lembar quesioner atau
bentuk lain survey
kepuasan masyarakat

Keterangan

Ada / Tidak Ada

2

Persentase produk pelayanan administrasi
kependudukan SKPD

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

3

Persentase produk pelayanan administrasi
pencatatan sipil SKPD

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

4

Tingkat pelayanan administrasi sesuai
Standar Pelayanan SKPD

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

5

Meingkatnya disiplin dan toleransi
masyarakat Kelurahan Utama

Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

Kasi. Trantib

data anggota Linmas

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

6

Jumlah anggota Linmas SKPD

Jumlah anggota Linmas SKPD

7

Jumlah pos siskamling di wilayah SKPD

Jumlah pos siskamling di wilayah SKPD

8

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban umum wilayah SKPD

Jumlah laporan pelanggaran ketentraman
dan ketertiban

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan yang aplikatif dan sesuai
dengan kondisi

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

Persentase usulan prioritas pembangunan
dalam Musrenbang SKPD

Kasi. Ekonomi dan
Pembangunan

10

Jumlah Lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi oleh kelurahan

Kasi. Ekonomi dan
Pembangunan

11

Persentase fasilitasi biaya pembangunan
fisik lingkungan SKPD

12

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

Jumlah lembaga atau organisasi
masyarakat kelurahan

13

Tingkat partisipasi lembaga atau
organisasi masyarakat SKPD

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

9

14

15

Meningkatkan peran pemerintah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan
kehidupan politis, demokratis, berbangsa
dan bernegara

Tingkat partisipasi masyarakat pada
kegiatan PHBA dan PHBN

Tingkat partisipasi masyarakat pada
Pemilu

Dokumen Musrenbang

Jumlah Lokasi pembangunan fisik
lingkungan yang difasilitasi oleh kelurahan

Kasi. Pemberdayaan dan Laporan Kegiatan dan
Kesejahteraan Rakyat daftar hadir pembinaan

Kasi. Pemerintahan

Monitoring dan Laporan
kegiatan

Kasi. Pemberdayaan dan Monitoring dan Laporan
Kesejahteraan Rakyat kegiatan

jumlah realisasi biaya dibagi jumlah PAGU
dikali 100%

jumlah masyarakat yang hadir mengikuti
kegiatan PHBA/PHBN dibagi jumlah
seluruh undangan dikali 100%
jumlah masyarakat kelurahan yang
menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT
dikali 100%

