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Jabatan KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN di KECAMATAN KRIAN

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu (IKI) Utama Penjelasan/Formulasi perhitungan Target Sumber Data

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi terpadu kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan

Formulasi Perhitungan : Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun Definisi Operasional : Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)

79 %

Meningkatnya penyelenggaraan
urusan Pemerintahan umum
Kecamatan dan meningkatnya
kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Persentase Desa Maju di Kecamatan Krian Jumlah desa maju di Kecamatan Krian / Jumlah Desa se Kecamatan Krian x 100% 0.473 Laporan dari
Kasi
Perekonomian
dan
Pendamping
Desa

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan
ke Kecamatan Krian Dilaksanakan dengan baik

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjut / Jumlah semua koordinasi dalam satu tahun bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik x 100%

100 % Laporan
seluruh Lurah,
Kepala Seksi
dan Kepala
Sub Bagian

Perjanjian Kinerja Atasan 

Tugas Pokok Jabatan & Fungsi Jabatan

Tugas Pokok Jabatan membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan 

Fungsi Jabatan 1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan 

2. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan 

3. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi: 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa; 6 2. evaluasi rancangan peraturan
desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa; 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa; 

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya. 

5. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan 



 

 

 

 

 

 Tambah Fungsi Jabatan

Ukuran Keberhasilan
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Sasaran Sub Kegiatan Indikator Penjelasan/Formulasi perhitungan Target Sumber Data Aksi

Terlaksanaanya koordinasi /
sinergi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan perangkat
darah dan instansi vertikal yang
telah ditindaklanjuti

Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan rapat koordinasi bidang pemerintahan yang telah ditindaklanjuti 4
kegiatan

laporan
kegiatan

Terlaksananya urusan
pemerintahan yang terkait dengan
non perizinan sesuai dengan
ketentuan

Jumlah monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang telah disusun sesuai dengan
ketentuan

2
kegiatan

Laporan monev

Terlaksanannya fasilitasi
administrasi tata pemerintahan
desa yang sesuai dengan
ketentuan

Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi evaluasi Dokumen APBDes yang telah disusun sesuai dengan ketentuan 19 desa SK evaluasi
camat

Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi Dokumen APBDes Perubahan yang disusun sesuai dengan ketentuan 19 desa SK Evaluasi
Camat

Terlaksanannya fasilitasi
pelaksanaan tugas kepala desa
dan perangkat desa sesuai dengan
ketentuan

Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang
dilaksanakan

pembinaan terhadap kepala desa dan perangkat desa yang teah dilaksanakan 2
kegiatan

laporan
kegiatan

 Sasaran Sub Kegiatan
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