CASCADING
KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021

RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Tujuan Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan

RENSTRA
KECAMATAN

Indikator Tujuan Renstra : Nilai IKM Kecamtan Torjun
Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat
Kecamatan
Indikator Sasaran
Nilai IKM Kecamatan Torjun

PROGRAM

Prog. penunjang urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota

Prog. Penelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan
Publik

Prog. Pemberdayaan masyarakat
Desa Desa dan Kelurahan

Prog. Koordinasi ketentraman
dan Ketertiban Umum

Program pembinaan dan
pengawasan Pemerintah Desa

Indikator Program
1. Prosentase Pepemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran.2. Persentase saranan dan prasarana
Aparatur dalam Kondisi baik 3. Persentase Aparatur
yang mebikuti peningkatan Kapasitas Aparatur 4.
Persentase Penyusunan laporan capaian kinerj dan
keuanagn yang baik dan tepat waktu

KEGIATAN

.1.perencanaan ,penggaran, dan
valuasi kinerja perangkat Daerah
2.Administrasi keuanagan
perangkat daerah. 3.Administrasi
kepegawaian perangkat Daerah. 4.
Administrasi umum perangkat
Daerah.5 Pengadaan barang milik
Daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah. 6.Penyedian
jasa penunjang urusan Pemerintah
Daerah 7.Pemeliharaan barang
milik Daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah. 8. Penataan
Organisasi.
▪INDIKATOR
▪1.Persentase pemenuhan keb. administrasi
perkantoran,2 persentase sarana dan prasaranan
aparatur dalam kondisi baik. 3. Persentase
Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
Aparatur.4.Persentase penyusunan laporan
capaian kinerja dan keuanagn yang baik dan
tepat waktu

UNIT KERJA

Subag Keuangan

Subag Umum
dan
Kepegawaian

1. Persentase rekomendasi administrasi pelayanan
umum yang ditindak lanjuti tepat waktu. 2.
Persentase pengduan masyarakat yang ditindak
lanjuti

1.Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang dilimpahkan kepad aCamat

▪INDIKATOR KEG :
• Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum
yang ditindak lanjuti.
• 2. Persentase pengaduan masyarakt yang ditindak lanjuti

seksi Pemerintahan

IN1. Persentase partisipasi masyarakat dalam
kegiatan pembangunan

I 1. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan

1. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan
Desa

▪INDIKATOR KEG
▪1.Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

1.Koordinasi upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum

I1. Persentase partisipasi masyarakat dalam
kegiatan pembangunan

1. fasiltasi ,rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan
pengawasan pemerintahan Desa

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

• Pemenuhan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan

• 1,)Partisipai masyarakat dalam kegiatan
pembangunan

Seksi Ketentraman
dan Ketertiban

Seksi PMD

Seksi Pemerintahan

KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

RPJMD

Sasaran RPJMD : Memperkuat tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada
Pelayanan Publik
Tujuan Renstra : Menyelenggarakan Reformasi birokrasi melalui tatakelola Kepemerintahan dan Desa yang Profesional dan berorientasi
pada pelayanan Publik

RENSTRA
KECAMATAN

PROGRAM

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran : SKM (90)

Prog.
pelayanan
admin.
perkantoran

Prog.
Peningk.
sarana &
prasarana
aparatur

Prog.
Peningk.
disiplin
aparatur

Prog. Peningk.
iklim investasi
& realisasi
investasi

Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur

Prog. Peningk.
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja

Program
perlindungan
masyarakat

Program
peningkatan
tertib
administrasi dan
pembinaan
aparatur desa

INDIKATOR : %
pemenuhan
kebutuhan admin.
Perkantoran (100%)

INDIKATOR : % sarana
& prasarana aparatur
dlm kondisi baik
(100%)

INDIKATOR : % tingkat
kedisiplinan aparatur
(100%)

INDIKATOR : %
pelayanan perijinan yg
diproses tepat waktu
(100%)

INDIKATOR : % aparatur
yang mengikuti peningk.
kapasitas aparatur
(100%)

INDIKATOR : % penyusunan
lap. capaian kinerja tepat
waktu (100%)

INDIKATOR : % desa yg
mendapatkan
perlindungan
masyarakat (100%)

INDIKATOR : % desa
dengan administrasi
yang baik (100%)

10 kegiatan
administrasi
umum :
1. Pengadaan
kend. dinas
2. Pengadaan
meubelair,
dst

2 kegiatan
administrasi
umum :
1. Pengadaan
pakaian
seragam
2. Pengadaan
pakaian olah
raga

Keg.
Penyederhana-an
prosedur
perijinan dan
peningkatan
pelayanan
penanaman
modal

Keg. Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

• Persentase rata-rata surat
yang terkirim
• Pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik,dll

• Pemenuhan kebutuhan
kendaraan dinas/
operasional
• Pemenuhan kebutuhan
meubelair (meja kerja dan
kursi kerja), dll

• Pemenuhan kebutuhan
pakaian Korpri dan ongkos
jahit
• Pemenuhan kebutuhan
pakaian olahraga/senam,
dll

• persentase pelayanan
perijinan yang diproses
tepat waktu (100%)

• Pemenuhan kebutuhan
bimbingan teknis PNS

Subag Umum
dan
Kepegawaian

Subag Umum
dan
Kepegawaian

Sekretariat

13 kegiatan
Administrasi
Umum :

KEGIATAN

UNIT KERJA

1. Penyediaan
jasa surat
2. Penyediaan
jasa
komunikasi,
air dan listrik,
dst

Seksi Pelayanan
Umum dan
Informasi

Sekretariat

Peningkatan
keamanan
lingkungan
melalui
siskamswakarsa

Pembinaan
Administrasi
Desa

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

▪INDIKATOR KEG :

• Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
• Laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu,
dll

• Pemenuhan kebutuhan
keamanan lingkungan
melalui siskamswakarsa
(20 desa)

• Terwujudnya tertib
administrasi desa (100%)

4 kegiatan
administrasi
umum :
1. Penyusu. lap.
Keuangan
semesteran
2. Penyusunan
lap. Keuangan
akhir tahun,
dst

Subag Keuangan

Seksi
Ketentraman
dan Ketertiban

Seksi
Pemerintahan

CASCADING
KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021
Sasaran RPJMD :1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

RPJMD

Tujuan Renstra : 1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian Desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa
4. Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum
Indikator Tujuan Renstra : 1.Persentase Desa maju
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
4.Persentase penurunan kamtibmas

RENSTRA
KECAMATAN

Sasaran Renstra :1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian Desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan
3.. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa
4.Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
Indikator Sasaran
1.Persentase Desa maju
2.Indeks kepuasan masyarakat
3..Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
4.Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

PROGRAM

Prog. pemberdayaan
masyarakat Desa dan
kelurahan

Prog. Penelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan
Publik

1. Prosentase partisipasi
masyarakat dalam kegiatan
pembangnan

1. Persentase rekomendasi
pelayananumum yang ditindak
lanjuti tepat waktu

1. Koordinasi kegiatan

pemberdayaan Desa

Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja
perangkat Daerah yang ada di
kecamatan

KEGIATAN

Prog.pembinaan dan pengawasan
pemerintahan Desa

Prog. Koordinasi ketentraman
dan ketertiban umum

Indikator Program
I 1. Persentase Desa dengan tata
kelola pemerintahan Desa yang
baik

1. Rekomendasi dan koordinasi

pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Desa

Persentase penurunan
gangguan kamtibmas
Koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketentramandan ketertiban
umum

Indikator Kegiatan

▪Indikator keg : Persentase
usulan program
kegiatanpembangunan Desa
secara prioritas

▪Indikator keg :Presentase
rekomendasi administrasi
pelayananumum yang ditindak
lanjuti tepat waktu

▪Indikator Keg
▪1 Persentase pembinaan dan
pengawasan Desa yang difasilitasi

▪Indikator keg : Persentase
Desa dengan satuan
pelindungaan masyarakat yang
aktif

Program penunjang urusan
pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota
. Persentase penunjang urusan
pemerintahan Daerah yang
difasilitasi
1Perencanaan penganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat Daerah 2.
Administrasi keuangan perangkat
Daerah3.Kegiatan Administrasi barang
milik Daerah pada perangkat Daerah
4.Kegiatan Administrasi kepegawaian 5.
Administrasi umum perangakat daerah
6. Pengadaan barang milik Daerah
penunjang urusa Pemerintah
daerah7.Penyediaan jasa penunjang
urusan Pemerintah Daerah 8.
Pemeliharaan barg milik Daerah
penunjang urusa Pemerintah Daerah.9.
Penataan Organisasi

▪1Persentase penunjang urusan
pemerintah daerah yang
difasilitasi,2.Idem. 3.Idem. 4. Idem
5. Idem6. Idem.Presentase

Penunjang urusan
pemerintah daerah yang
difasilitasi
▪7.Persentase penuediaan jasa
perkantoran

▪1.Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum
musyawarah perencanaan
pembangunan Desa

SUB
KEGIATAN

UNIT KERJA

▪Peningkatan efektifitas kegiatan
pemberdayaan masyarakat di
wilayah kec.

Kasie PMD dan Kesos

▪1.Peningkatan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan,
▪2.Pelaksanaan pemeliharaan
dan fasilitas pelayanan Umum
yang melibatkan pihak swasta
▪3. Pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan non perizinan

▪1. Fasilitasi administrasi tata
Pemerintahan Desa
▪2.Fasilitasi Pengelolaan keuanganDesa
dan pendayagunaan aset DesaFasilitasi
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
▪3. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan
kepala desa
▪4.Fasilitasi penyusunan peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa

sKasiePemerintahan

▪1.Sinergitas dengan Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia,Tentara
Republik Indonesia dan
Instansivertikal di wilayah
Kecamatan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

▪8.Persentase penunjang urusan
pemerintah Dqaerah yang
difasilitasi
▪9.Persentase fasilitas pelayana
Publik yang baik
▪1.Penyusunan
dok Perencanaan
perangkat Daerah 2.Koordinasi dan
Penyusuanan Dokumen RKA SKPD 3.
Koordinasi dan penyusunan dokumen
DPA SKPD,4.Koordinasi dan
penyusunan perubahan DPA SKPD 5.
Evaluasi kinerja perangkat Daerah

Subag keuangan

Subag
kePEGAWAIAN

6

