
 
 

KATA PENGANTAR 

 Sebagai umat yang beragama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas 

rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, mudah-mudahan hal 

seperti ini akan terus diberikan Allah SWT untuk waktu-waktu mendatang. 

 Pada kesempatan ini kita semua sebagai Aparatur Pemerintah diharapkan mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan IKU ( Indkator 

Kinerja Utama ) Kecamatan Bandar Tahun 2018 yang disusun dengan melibatkan segala Elemen 

Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang ada di Kecamatan Bandar. IKU ( Indikator Kinerja Utama ) 

Kecamatan Bandar ini memaparkan Visi, Misi Faktor Kunci keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi 

serta Hasil SKM dalam mencapai tujuan dan sasaran sampai pada tahun 2020 yang dijabarkan dalam 

bentuk Penjelasan / Formulasi Penghitungan SKM. 

 IKU ( Indikator Kinerja Utama ) Kecamatan Bandar ini meliputi penyelenggaraan kegiatan dan 

Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial. 

Dengan menentukan alternatif kegiatan dan strategi kami juga menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan IKU ( Indikator Kinerja Utama )  

Kecamatan Bandar Tahun 2020 dengan harapan agar IKU yang telah selesai dibuat ini dapat digunakan 

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah 

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Renstra masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran 

demi kebaikan sangat kami harapkan. 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KANTOR KECAMATAN BANDAR 

 
1. INSTANSI  :  KANTOR KECAMATAN BANDAR 

2. VISI :  Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Bandar yang Dinamis,                                  

Sejahtera Lahir dan Batin dalam Tatanan Kehidupan yang                                   

Berwawasan Lingkungan. 

3. MISI  :   

➢ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dengan 

terpenuhinya kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, 

papan dan pendidikan serta lapangan kerja. 

➢ Menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam kehidupan 

masyarakat yang religious, demokratis dan sadar hukum. 

➢ Memberdayakan potensi wilayah Kecamatan Bandar baik yang 

berupa Sumber Daya Manusia, sumber daya alam, maupun 

budaya sebagai pilar pembangunan masyarakat. 

➢ Meningkatkan mutu pelayanan prima. 

➢ Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

➢ Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama dan 

nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di masyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

➢ Meningkatnya kesuburan Tri Kerukunan Umat Beragama. 

4.  TUJUAN  :  

1. Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa, SKPD, Pemeliharaan, 

Perjalanan Dinas, HR dan Upah  

2. Terlaksananya Peningkatan kwalitas pelayanan      Pengantar 

KK,KTP, dan lain-lain 

3. Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah 

,Pemuda dan Olah Raga 

4. Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan 

5. Terlaksananya  Rapat dan Monitoring Musrenbang 8 Desa 

6. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan 

7. Terlaksananya Rapat dan Monitoring APBDes dan PBB ke 8 Desa 

8. Terlaksananya ketentraman, Ketertiban Umum dan      

Perlindungan Masyarakat 

5. TUGAS  :  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 22 Tahun 



 
 

 2007 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan  Kabupaten 

Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan  pemerintahan, 

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

pemerintahan kabupaten Pacitan 

6. FUNGSI  :  

➢ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

➢ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketetraman dan 

ketertiban umum, 

➢ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-

undangan, 

➢ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan, 

➢ Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan, 

➢ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkuptugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1. Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) 

2. Presentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan 

umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 

satu tahun  

3. Presentase desa yang sudah menyusun  dokumen perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan dengan benar dan tepat waktu  

KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULA

SI PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANG

GUNG 

JAWAB 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 

Hasil Survery 
Kepuasan 
Masyarakat 

Hasil perhitungan Survey 

Kepuasan Masyarakat 

(SKM) setiap tahun  

Dokumen  

SKM  

Sekcam/ 

Camat  

Meningkatkan 
koordinasi 
penyelenggara- 
an pemerinta-
han di 
kecamatan dan 
pembinaan 
penyelenggara-
an pemerintah-
an desa 

 
 

Persentase 
rekomendasi 
hasil fasilitasi 
yang 
ditindaklanjuti 
dalam satu 
tahun bidang : 
pemerintahan, 
pemberdayaa
n masyarakat, 
pelayanan 

Jumlah  

rekomendasi 

hasil koordinasi 

bidang 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat, 

pelayanan 

umum, 

ketentraman dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan  

hasil  

koordinasi  

Semua  

Kasi  



 
 

 
 
 
 

umum, 
ketentraman 
dan 
ketertiban, 
dan 
kesejahteraan 
sosial 

ketertiban, dan 

kesejahteraan 

sosial  yang 

ditindaklanjuti 

 

 

 

 X 100% 

Jumlah semua 

koordinasi  

koordinasi 

bidang 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat, 

pelayanan 

umum, 

ketentraman dan 

ketertiban, dan 

kesejahteraan 

sosial 

 

 

 

 

 Persentase 
desa yang 
sudah  
menyusun 
administrasi 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
dokumen : 
perencanaan, 
penganggara
n dan 
pelaporan. 

Jumlah desa yang 

sudah menyusun  

dokumen 

erencanaan, 

penganggaran 

dan pelaporan 

dengan benar dan 

tepat   waktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 100% 

Jumlah desa  

 

 

Laporan Desa  Kasi  

Pemerinta

han  
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PENUTUP 



 
 

 

( Indikator Kinerja Utama )  Kecamatan Bandar Tahun 2020 merupakan salah satu 

proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan analisa lingkungan dan bidang 

kewenangan serta usaha-usaha mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha untuk 

mengukur umpan balik program yang akurat dan tepat sasaran.  

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang lain IKU (Indikator 

Kinerja Utama) Kecamatan Bandar Tahun 2020 Kecamatan Bandar ini menggambarkan 

Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan 

kesejahteraan sosial yang  akan dipecahkan dicarikan jalan pemecahan masalahnya sehingga 

IKU Kecamatan Bandar ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan yang strategis. Baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun 

internasional.  

IKU ( Indikator Kinerja Utama )  Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dibuat 

sebagai pedoman, arah dan tindhak lanjut hasil SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat )  

pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tercapai atau terfokus pada bidang-bidang yang 

strategis sesuai dengan program kebijakan dan sasarannya.  

Sehubungan dengan hal tersebut guna kelancaran dalam program penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bandar 

diperlukan dukungan dengan komitmen yang tinggi oleh semua pihak yang terkait baik oleh 

unit organisasi yang ada didalamnya maupun oleh lembaga daerah di seluruh jajaran 

pemerintah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Semoga Allah SWT meridhoi cita-cita dan 

usaha kita, Amin!  
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