LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR
: 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 MEI 2015
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

SKPD : I. Sekretariat Daerah
Misi : 1. Meningkatkan profesionalitas sumber daya kesekretariatan
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme dan sistem kerja kesekretariatan yang menjamin pencapaian tujuan berasarkan aturan dan nilai - nilai luhur yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
4. Memantapkan pelaksanaan sistem anggaran yang berbasis kinerja secara efektif, efisien dan akuntabel didukung oleh proses pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

KETERANGAN

1

Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumber Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat
daya aparatur dalam melaksanakan tugas
teknis, kursus dan bimtek substantif

2

Tingkat pelanggaran disiplin pegawai Setda

surat keputusan pemberian jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
sanksi ringan, sedang dan ringan, sedang, berat dibagi jumlah seluruh pegawai
berat
Setda dikali 100%

Persentase penggunaan jasa telekomunikasi,
listrk, radio, fax dan PDAM di komplek
perkantoran

rekening tagihan

Jumlah biaya yang dibayarkan untuk jasa dalam satu
tahun dibagi PAGU dikali 100%

Tingkat pemeliharaan bangunan gedung
perkantoran

RKA atau proposal
pelaksanaan anggaran

jumlah anggaran pemeliharaan yang terserap dibagi
Pagu dikali 100%

sertifikat tanah

jumlah aset tanah yang tersertfiikasi

3

Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana kerja aparatur

4
5

Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah Aset tanah yang tersertifikasi

Bagian Umum

Bagian Perlengkapan

surat tugas, sertifikat

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis,
kursus dan bimtek substantif

6

Tingkat kebutuhan fasilitas kendaraan
operasional di lingkungan pemerintah

daftar usulan dari SKPD,
RKA dan daftar nominasi
penerima aset

jumlah realisasi fasilitasi kebutuhan kendaraan
operasional SKPD dibagi jumlah usulan fasilitasi dari
SKPD dikali 100%

7

Persentase kendaraan lengkap administrasi

daftar BMD dan data
administrasi STNK BMD

jumlah kendaraan Roda dua/Roda empat yang
diproses perpanjangan STNK dibagi jumlah seluruh
kendaraan Roda dua/Roda empat yang harus
diproses perpanjangan STNK dikali 100%

8

Persentase penghapusan Barang Milik Daerah

surat keputusan
penghapusan BMD

jumlah realisasi penghapusan BMD dibagi jumlah
rencana dikali 100%

9

Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang
masuk masa penyusutan

daftar BMD

Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang
masuk masa penyusutan

10

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

daftar BMD dan proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah realisasi pemeliharaan BMD dibagi jumlah
rencana dikali 100%

RKA atau proposal
pelaksanaan anggaran

jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan dibagi rencana dikali 100%

RKA atau proposal
pelaksanaan anggaran,
buku nomor berita daerah

Jumlah SOP kinerja pelayanan SKPD

RKA atau proposal
pelaksanaan anggaran,
buku nomor berita daerah

Jumlah Standar Pelayanan SKPD

buku register

Jumlah SPD dan SP2D yang terbit sesuai ketentuan
waktu dibagi jumlah keseluruhan pengajuan SPD
dan SP2D dikali 100%

dokumen

ada / tidak ada

buku register

jumlah surat masuk dan surat keluar dibagi jumlah
target dikali 100%

RKA, daftar distribusi aset

jumlah realisasi distribusi ATK berdasarkan
kebutuhan dibagi jumlah rencana dikali 100%

RUP dan data
pelaksanaan PBJ

Jumlah Paket yang diterima dari SKPD dibagi jumlah
seluruh paket yang dilelangkan atau paket dikali
100%

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

Jumlah data kegiatan fasilitasi administrasi
pemberdayaan yang terfasilitasi dibagi jumlah
kegiatan fasilitasi pemberdayaan dikali 100%

11

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur sesuai
kebutuhan dan mekanisme kerja organisasi

Tingkat fasilitasi penyelenggaraan kegiatan
keagamaan

12

Jumlah Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

13

Jumlah Standar Pelayanan SKPD

14

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kesekretariatan

Persentase penerbitan SPD dan SP2D tepat
waktu

Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat

Bagian Organisasi

Bagian Keuangan
Bagian Administrasi
Pembangunan

15

Dokumen Standar Belanja

16

Pelayanan surat masuk dan surat keluar

17

Tingkat distribusi ATK sesuai kebutuhan

18

Fasilitasi dan pelayanan pengadaan barang
dan jasa

Bagian Administrasi
Pembangunan

Persentase Fasilitasi Administrasi Kegiatan
Pemberdayaan

Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat

19

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan
dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan

Bagian Umum

20

Persentase fasilitasi administrasi kegiatan
ketenagakerjaan

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

Jumlah data kegiatan fasilitasi administrasi
ketenagakerjaan yang terfasilitasi dibagi jumlah
kegiatan dikali 100%

21

Persentase fasilitasi administrasi bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

Jumlah data kegiatan fasilitasi administrasi bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga yang terfasilitasi
melalui monev dibagi jumlah kegiatan fasilitasi dikali
100%

22

Persentase guru ngaji terlatih

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah guru ngaji yang mengikuti pelatihan dibagi
jumlah guru ngaji se Kota Cimahi dikali 100%

23

Rasio guru ngaji terlatih terhadap jumlah
sekolah atau pesantren

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

satu orang guru ngaji terlatih berbanding jumlah
sekolah atau pesantren dibagi jumlah guru ngaji
terlatih

24

Tingkat pengendalian kebutuhan dasar pokok
beras bagi rumah tangga sasaran

data RTS, RKA

jumlah realisasi operasi pasar terhadap RTS di 15
Kelurahan dibagi target 18.934 RTS dikali 100%

Bagian Administrasi
Perekonomian
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NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

25

Tingkat pelunasan pinjaman Dana Bergulir bagi
UMKM

26

Tingkat perumusan kebijakan pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana

27

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
dan pertanggungjawaban SKPD

Persentase penyampaian bahan dan data
LPPD tepat waktu

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

KETERANGAN

data UMKM dan data
pinjaman

Jumlah penerima pinjaman dana bergulir yang
melunasi dibagi dengan jumlah penerima dana
bergulir keseluruhan di Kota Cimahi dikali 100%

Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah rapat koordinasi pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana dibagi rencana
dikali 100%

Bagian Pemerintah

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

Bagian Administrasi
Pembangunan

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

Bagian Keuangan

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

28

Persentase penyampaian bahan dan data LKPJ
tepat waktu

29

Persentase penyampaian pelaporan kinerja
SKPD tepat waktu

30

Persentase penyampaian perjanjian kinerja
tepat waktu

31

Persentase penyampaian bahan dan data
Rencana Kerja Sekretariat Daerah tepat waktu

32

Persentase penyampaian bahan dan data
penyusunan Perda APBD tepat Waktu

33

Persentase penyampaian bahan dan data
penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD
tepat waktu

rekap kendali
penghimpunan laporan

jumlah SKPD yang menyampaikan bahan dan data
tepat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu

rekap kendali
penghimpunan laporan

Jumlah SKPD yang memberikan laporan sebelum
tengat waktu dibagi jumlah seluruh SKPD dikali
100%

Bagian Administrasi
Pembangunan

rekap kendali
penghimpunan laporan

Jumlah SKPD yang melaporkan secara E-Reporting
sesuai ketentuan waktu dibagi jumlah keseluruhan
SKPD yang harus melaporkan secara E-Reporting
dikali 100%

Bagian Hukum

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah realisasi kegiatan penyampaian informasi
hukum dan HAM kepada masyarakat dibagi jumlah
rencana dikali 100%
jumlah realisasi produk hukum daerah dibagi
rencana dikali 100%

34

Terwujudnya sistem anggaran yang efektif,
efisien, akuntabel dan terkendali

Bagian Organisasi

35

Tingkat pelaporan E-Reporting SKPD sesuai
dengan ketentuan waktu

36

Terwujudnya penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
Cakupan Informasi Hukum dan HAM Kepada
kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan Masyarakat
perundang - undangan yang berlaku

37

Persentase kebutuhan produk hukum daerah

data prolegda

38

Jumlah produk hukum daerah

data produk hukum daerah Jumlah produk hukum daerah

39

Persentase kegiatan pendampingan hukum

rekap data pendampingan, jumlah realisasi pendampingan hukum dibagi jumlah
surat tugas
rencana dikali 100%

40

Meningkatnya peran dan fungsi pengendalian
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan

Tingkat partisipasi stakeholder pada kegiatan
dialog atau audiensi

Bagian Humas dan
Protokol

daftar undangan

jumlah stakeholder yang hadir dibagi undangan dikali
100%

41

Jumlah kegiatan dialog dan audiensi dengan
stakeholder

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

Jumlah kegiatan dialog dan audiensi dengan
stakeholder

42

Jumlah kunjungan kerja kelembagaan dari Luar
Kota Cimahi

daftar undangan

Jumlah kunjungan kerja kelembagaan dari Luar Kota
Cimahi

43

Jumlah kunjungan kerja atau inspeksi Walikota

jadual kegiatan dan data
kegiatan SKPD

Jumlah kunjungan kerja atau inspeksi Walikota

44

jumlah media penyebarluasan informasi potensi
daerah

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah media penyebarluasan informasi potensi
daerah

45

Persentase fasilitasi penyebaran informasi
potensi daerah melalui media lokal dan
nasional

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah kegiatan dibagi jumlah rencana dikali 100%

46

Tingkat transparansi publik program kegiatan
pemerintah kepada masyarakat

Jumlah jawaban /tanggapan atas permohonan
surat permohonan,
informasi dari SKPD terkait yang dipublikasikan
jawaban formal SKPD dan
dibagi jumlah permohonan informasi dari masyarakat
data rekap
dikali 100%

47

Jumlah pengaduan melalui pesan singkat
penduduk

data elektronik

Jumlah pengaduan melalui pesan singkat penduduk

48

Survey kepuasan masyarakat

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

ada / tidak ada

49

Fasilitasi kegiatan Analisis Jabatan

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

ada / tidak ada

50

Fasilitasi kegiatan Analisis Beban Kerja

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

ada / tidak ada

51

Fasilitasi kegiatan kelembagaan

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

ada / tidak ada

Bagian Organisasi
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NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

52

Partisipasi dalam Forum koordinasi antar
pimpinan daerah se - Indonesia

53

Fasilitasi pembinaan perangkat kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pemerintah

SUMBER DATA

KETERANGAN

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah realisasi kegiatan dalam forum koordinasi
pimpinan daerah dibagi jumlah rencana dikali 100%

RKA atau proposal
pelaksanaan kegiatan

jumlah realisasi fasilitasi pembinaan perangkat
wilayah dibagi jumlah rencana dikali 100%

