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INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1. INSTANSI

: Kantor Camat Dolopo

2. VISI

: Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman , Mandiri, Sejahtera dan berakhlak

3. MISI

:
a.

Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;

b.

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

c.

Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.

d.

Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan ;

e.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan
Mengedepankan kearifan lokal

4. TUJUAN

:
a. Mewujudkan kepemimpinan yang humanis, mengayomi, menjadi teladan dan penggerak birokrasi yang efektif;
b. Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta menegakkan
supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

5. TUGAS

:
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

6. FUNGSI

:
a. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
e. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f.

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
i.

penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa; dan

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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PENJELASAN/FORMULASI

STRATEGIS/OUTCOME

UTAMA

PERHITUNGAN (x100%)
Jml masy y puas
Menerima pelayanan

1. Meningkatkan
Pelayanan Publik

Kualitas 1.Persentase layanan
penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan
2.Persentase layanan bidang
Administrasi Kecamatan

Jumlah masy penerima
pelayanan

SUMBER DATA

Kantor Camat Dolopo
X 100

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kec.Dolopo
- Kasi Pelayanan
- Kasi PMP
- Kasi Kesos
- Kasi Pemerintahan
- Kasi Trantib
- Kasubag Umum
- Kasubag Keuangan

2. Meningkatkan Akuntabilitas 1. Nilai Sakip Kecamatan A
Kinerja Kecamatan

Hasil Nilai Sakip dari Inspektorat

Kantor Camat Dolopo

Dolopo,

Kasi Kesos
Kasi Pelayanan
Kasi PMP
Kasi Pemerintahan
Kasi Trantib
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