
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

1. INSTANSI : KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG 
 

2. TUGAS : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 
g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; 
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; 
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dillimpahkan; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
3. FUNGSI : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
 

4. TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik 

 
5. INDIKATOR : Nilai IKM 

 

Sasaran 
Formula Indikator Sumber Data Penanggung jawab 

Uraian Indikator Kinerja 

Meningkatnya kualitas pelayanan  

kecamatan 
 

Nilai IKM Hasil nilai IKM Hasil perhitungan 

Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM)  

Kasi. Pelayanan Umum 

Meningkatnya kualitas fasilitasi 
dan koordinasi Kecamatan 

 Prosentase hasil fasilitasi 

dan koordinasi yang 
ditindaklanjuti 

 

 
 

 Dokumen hasil 
rekomendasi 

koordinasi 

Seluruh Pejabat Struktural 

=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡

 𝑥 100% 



Sasaran 
Formula Indikator Sumber Data Penanggung jawab 

Uraian Indikator Kinerja 

 

Meningkatnya akuntabilitas 
keuangan dan pemerintahan desa 

 Prosentase desa yang 
menyusun dokumen 

administrasi 
pemerintahan desa 
tepat waktu 

 
 
 

 

 Dokumen LPPDes dan 
Laporan Keuangan 
Desa 

- Kasi Pemerintahan 
- Kasi PMD 
- Kasi Ekbang 

 

Candipuro, 11 Agustus 2017 

CAMAT CANDIPURO 

 
 

 
ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP 

Penata Tk. I 
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=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 

𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
 𝑥 100% 


