
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
JABATAN : Camat Tekung  

 
TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas 

pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan 

FUNGSI : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan    pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan 

berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan 

kewenangan yang ditetapkan Bupati  

b. Memimpin pelaksanaan fungsi Bupati 

c. Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi 

mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam 

perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah 

d. Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban masyarakat  

e. Menyelenggarakan Pelayanan Publik  

f. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kehidupan 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan 

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang 

tugasnya kepada Bupati  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang 

diberikan oleh Bupati.  

      

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
kualitas pelaya-
nan 
 

Hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
 

Hasil  perhitungan Survey Kepu-
asan  Masyarakat (SKM)  setiap 
tahun  
 

Dok. 
Sekcam 

Meningkatnya  
koordinasi 
pemerintahan 
dan 
penyelengaraan 
pemerintahan 
desa 
 

Persentase rekomen- 
dasi hasil koordinasi 
bidang  pemerintahan, 
ketentraman dan keter-
tiban umum, perekono-
mian, kesejahteraan 
sosial dan pembangun-
an fisik yang di tindak 
-lanjuti 
 

Jumlah rekomendasi hasil 
koordinasi bidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban, 
Perekonomian, kesejahteraan 
sosial dan pembangunan fisik 

yang ditindaklanjuti                                              
________________________ x 100 %  
Jumlah semua koordinasi bidang 
pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban, Perekonomian, 
kesejahteraan sosial dan 

pembangunan fisik .  
 

Sekretariat 
dan Seksi-
Seksi 

 

Persentase desa yang 
sudah  menyusun do-
kumen perencanaan, 
penganggaran dan pe-
laporan dengan benar 
dan tepat waktu 
 

Jumlah desa yang sudah 
menyusun dokumen perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan 
dengan benar dan tepat waktu             
______________________ x 100 %     

Jumlah desa  

Dok 
APBDes / 
LPPD Sie 
Pemerintah
an 

 

 

 
 

 

 
 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
JABATAN : Sekretaris Kecamatan Tekung  

TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 

Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Camat. 

FUNGSI : 1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan; 

2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan 

rencana kegiatan Kecamatan; 

3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan; 

4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan keprotokolan; 

5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi 

keuangan dan kehumasan; 

6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat; 

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan; 

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat; 

 

KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

 

Prosentase jumlah 

kebutuhan barang 

operasional kantor 

yang terpenuhi 

Jumlah Barang Operasional yang 

diadakan   

------------------------------------- x 100%  

Jumlah Barang Operasional yang 

rencana diadakan   

Dok. 

Sekcam 

Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

 

Prosentase jumlah 

sarana dan 

prasarana kantor 

yang layak pakai 

Jumlah sarana prasarana yang layak 

fungsi  

-------------------------------------- x 100%  

Jumlah seluruh sarana prasarana  

 

Dok. 

Sekcam 

Meningkatnya 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Prosentase jumlah 

laporan kinerja dan 

keuangan yang 

sesuai dengan 

ketentuan 

 

Jumlah dokumen yang disampaikan 

dengan benar dan tepat waktu  

------------------------------------- x 100%  

Jumlah seluruh dokumen yang harus 

dilaporkan  

Dok. 

Sekcam 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
JABATAN : Kasubag Umum & Kepegawaian 

TUGAS : Membantu Sekretaris melaksanakan perencanaan, urusan umum, 

perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah 

tangga kecamatan 

FUNGSI : a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan 

rencana program dan kegiatan Kecamatan; 

c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan; 

d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana 

Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

dan lain-lain); 

e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan 

Kecamatan; 

f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 

Kecamatan; 

g. Melakukan administrasi kepegawaian; 

h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang 

daerah; 

i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

j. Melakukan administrasi barang milik daerah; 

k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan; 

l. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan; 

m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan; 

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 
 

Jumlah dan jenis 
barang pakai habis 
yang diadakan  

Jumlah Barang habis pakai yang 
diadakan 

Subag 
Umum 

Meningkatnya 
Kualitas Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 
 

Jumlah dan jenis 
sarana dan prasarana 
(asset) yang akan 
diadakan  

Jumlah sarana dan prasaran 
kantor yang diadakan dan 
dipelihara  

Subag 
Umum 

 Jumlah dan jenis 
sarana dan prasarana 
(asset) yang akan 
dipelihara 

 

Jumlah sarana dan prasaran 
kantor yang dipelihara 

Subag 
Umum 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

JABATAN : Kasubag Keuangan  

TUGAS : Membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan 

melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. 

FUNGSI : a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;  

b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;  

c. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;  

d. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi 

Anggaran / LRA, Neraca dan lain-lain); 

e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan 

hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti 

rugi;  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
kualitas 
dokumen 
pelaporan kinerja 
dan keuangan 
kecamatan 
 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran yang 
disusun / dikerjakan 
  

Jumlah Dokumen laporan 
Keuangan semesteran yang 
dikerjakan 

Kasubag. 
Keuangan 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun tepat waktu 
dan sesuai ketentuan 
 

Jumlah dokumen laporan 
keuangan akhir tahun yang 
disusun  

Kasubag. 
Keuangan 

Jumlah dokumen 
LAKIP yang 
dikerjakan tepat 
waktu dan sesuai 
ketentuan 
 

Jumlah dokumen LAKIP yang 
dikerjakan  

Kasubag. 
Keuangan 

Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
diselesaikan tepat 
waktu dan sesuai 
ketentuan 
 

Jumlah dokumen perencanaan 
yang diselesaikan  

Kasubag. 
Keuangan 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
JABATAN : Kasi Pemerintahan 

TUGAS : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan  

FUNGSI : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata 

Pemerintahan  

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dibidang Tata Pemerintahan  

c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama  

d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya  

e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD  

f. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, 

anggota dan pimpinan BPD di wilayhnya 

g. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala 

Desa ; 

h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian 

perselishan antar desa 

i. Fasilitasi penataan desa/kelurahan  

j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa  

k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan  

l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan  

m. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah 

lainya yang ada di wilayah kerjanya 

n. Memberikan rekomendasi dan perijinan tertentu  

o. Mempertimbangkan pengangkatan Lurah  

p. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata 

Pemerintah  

q. Memberikan saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah 

dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya 

kepada Camat 

r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Administrasi Desa 
 

Jumlah Desa yang 
terverifikasi dan 
termonitoring  

 Jumlah desa di Kecamatan 
Tekung yang terverifikasi dan 
termonitoring dengan baik 

Kasi 
Pemerintahan 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
 

Jumlah TPD yang 
terbayarkan 
sehingga diperoleh 
pengelolaan laporan 
keuangan desa yang 
memadai  
 

Jumlah TPD di Kecamatan Tekung Kasi 
Pemerintahan 

 

 

 
 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
JABATAN : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

TUGAS : membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban 

umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

FUNGSI : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum  

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  

c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa  

d. Membina dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan 

Bupati, Azet  Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan 

Perundang-undangan di wilayah kerjanya 

e. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di 

wilayah kerjanya  

f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi, 

penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  

g. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan 

pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan 

masyarakat 

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah 

dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di-bidang tugasnya 

kepada Camat  

j. MelaksanaKan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

 

 

KINERJA 
INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN/FORMULASI 
PERHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Terlaksananya 
pembinaan ke-
tentraman dan 
ketertiban serta 
kemasyarakatan  

Jumlah kegiatan  
koordinasi yang di-
selenggarakan dalam  
satu tahun  
 

Jumlah koordinasi yang dise-
lenggarakan dan ditindaklanjuti 
dalam satu  tahun 
 

Kasi 
Tramtib 

pelaksanaan moni-
toring, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan 
pembinaan/fasilitasi, 
penataan, pengama-
nan perlindungan 
masyarakat 
 

Keamanan dan ke-
nyamanan kondisi 
lingkungan dan ma-
syarakat 

Tingkat keamanan dan kenya-
manan kehidupan masyarakat 

Kasi 
Tramtib 

 

 
 

 

 
 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
JABATAN : Kasi Pemberdayaan Msyarakat dan Desa 

TUGAS : membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

FUNGSI : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan  

d. Memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan 

Dasar  

e. Membina dan mengawasi kegiatan program pendidikan, generasi 

muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan 

wanita  

f. Membina dan mengawasi kegiatan program kesehatan masyarakat  

g. Menyelenggarakan Keluarga Berencana  

h. Menanggulangi masalah sosial  

i. Mencegah dan menanggulangi bencana alam dan pengungsi  

j. Memasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM  

k. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan  

l. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan ; 

m. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan  

n. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam 

pembangunan desa/kelurahan  

o. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

p. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah 

dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 

Camat  

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMUL

ASI PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
Kualitas 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Kecamatan di 
Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Jumlah peserta MTQ yang 
difasilitasi 
 

Jumlah peserta MTQ 
yang mengikuti audisi 

Kasi PM 

Jumlah Posyandu 
Gerbangmas yang dibina dan 
dimonitoring 
 

Jumlah tiap-tiap 
Posyandu di tiap desa se 
Kecamatan 

Kasi PM 

Jumlah Kader PKK yang 
dibina 
 

 Kasi PM 

Jumlah peserta yang 
mengikuti BBGRM 
 

 Kasi PM 

Jumlah Peserta Paskibraka 
yang difasilitasi 
 

 Kasi PM 

Jumlah peserta Audensi dari 
unsur Tokoh masyarakat dan 
muspika 
 

 Kasi PM 

 
 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

JABATAN : Kasi Ekonomi dan Pembangunan  

TUGAS : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan 

Pembangunan 

FUNGSI : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan 

Pembangunan; 

c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan 

sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan 

sosial lainnya; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan 

pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-

hasil perekonomian dan pembangunan; 

e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan 

pembangunan; 

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin; 

g. Menganalisakan dan pengkoordinasian penyiapan 

sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan; 

h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan 

Musrenbang tingkat Kecamatan; 

i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan 

pembangunan; 

j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat 

desa / kelurahan; 

k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/ 

kelurahan; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;  

 
 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Kecamatan 
Bidang Ekonomi 
 

Jumlah Peserta 
Musrenbang yang 
difasilitasi 

Jumlah Peserta Musrenbang 
tingkat kecamatan 

Kasi Ekbang 

 
 

 

 
 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

JABATAN : Kasi Pelayanan Umum  

TUGAS : membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum 

FUNGSI : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan 

Umum  

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan dibidang Pelayanan Umum  

c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang 

meliputi  pengaturan penerapan standar pelayanan umum, 

pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, 

pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta 

Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir  

d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan 

perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku  

e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan 

prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat  

f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, 

pertamanan dan sanitasi lingkungan  

g. Menyelenggarakan pembina sarana dan prasarana fisik 

pelayanan umum  

h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi 

Pelayanan Umum  

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah 

dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya 

kepada Camat  

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

 

 

KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terfasilitasinya 
pelayanan terha-
dap administrasi 
kependudukan 
dan pelayanan 
Umum 

Jumlah Petugas SIAK 
yang terbayarkan 
secara tepat waktu 
dan sesuai ketentuan 
guna memperoleh 
kualitas implementasi 
Sistem Administrasi 
Kependudukan yang 
baik. 
 

Jumlah Petugas SIAK yang 
dibayar 
 

Kasubag. 
Keuangan 

 


