INDIKATOR KINERJA UTAMA
NAMA PD

:

KECAMATAN LANDU LEKO

VISI

:

“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”

MISI

:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

FUNGSI

:

a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
Pengordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas umum di wilayah
b. kecamatan
c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan
e. Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas fungsinya

ISU STRATEGIS

:

Pelayanan Publik di 7 (tujuh) Desa masih belum maksimal dikarenakan SDM aparatur yang tersedia di Perangkat Daerah Kecamatan Landu Leko dan desa sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik
a. secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat
b. Pengoptimalan sharing data dan informasi tidak berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi belum tersedia
c. Kurangnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
d. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA PENGUKURAN

UNIT TERKAIT

SUMBER DATA

SUMBER DANA

1 Meningkatkan Kepuasan
Prosentasi penyelesaian konflik
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Di Kecamatan Landu
Leko

Prosentase

Konflik Adalah suatu proes sosial antara dua orang atau Jumlah penyelesaian Konflik yang dilaporkan
lebih ( bisa juga kelompok)dimana salah satu pihak
berusaha menyingkirkan pihak lain

Desa

Kantor Kecamatan
Landu Leko

APBD II

2 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan tugas
pemerintahan

Prosentase

Pelayanan administrasi pemerintahan adalah layanan / Jumlah pelayanan Admnistrasi yang tepat waktu Desa
melayani keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan kepada pemerintah sesuai
dengan hukum pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan

Kantor Kecamatan
Landu Leko

APBD II

Prosentase pelayanan administrasi
pemerintahan tepat waktu

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

3 Meningkatnya peran serta
Prosentasi keikutsertaan masyarakat Prosentase
masyarakat dalam proses
dalam proses pembangunan
penyelenggaraan pembangunan

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA PENGUKURAN

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka Jumlah Usulan Prioritas
penyusunan rencana pembangunan yang bermula dari
masyarakat untuk membicarakan dan memutuskan
prioritas pembangunan jangka pendek yang diusulkan
kepada level yang lebih tinggi

UNIT TERKAIT
Desa

SUMBER DATA
Kantor Kecamatan
Landu Leku

Naulaor, 28 Januari 2020

SUMBER DANA
APBD II

