
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

Instansi  :  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR 

Tugas  :  Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa serta tugas pembantuan   

Fungsi  : 1.  Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

3.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

4.  Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN / FORMULASI 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA  PENANGGUNG JAWAB 

1. Meningkatnya kapasitas 
lembaga ekonomi 
desa/kelurahan 

1. Persentase peningkatan 
Lembaga Ekonomi 
desa/kelurahan yang 
berdaya 

Jumlah LEDesa/Kelurahan yang berdaya 
tahun ini dikurangi jumlah 

LEDesa/Kelurahan yang berdaya tahun lalu 
dibagi jumlah LEDesa/Kelurahan yang 

berdaya tahun lalu x 100% 

Penjelasan : 

 LED = Lembaga Ekonomi 
Desa/Kelurahan 

 LED yang berdaya adalah Lembaga 
ekonomi Desa/Kelurahan baik itu yang 
baru atau yang sudah berjalan yang telah 
difasilitasi atau dibantu sehingga dapat 
tumbuh/berkembang. 

Data LED kab./kota 
yang 

terfasilitasi/diberdaya
kan  

Bidang Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi 
Desa/Kelurahan 

2. Meningkatnya kapasitas 
lembaga kemasyarakatan 
desa/kelurahan  

 

 

 

2. Persentase peningkatan 
lembaga 
kemasyarakatan 
desa/kelurahan yang 
aktif 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
aktif tahun ini dikurangi  Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang aktif tahun lalu, 
dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang aktif tahun lalu x 100% 

 

Penjelasan : Lembaga Kemasyarakatan : 

 LPMD/K = Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa/Kelurahan 

 TP PKK = Tim Penggerak Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga 

 Lembaga kemasyarakatan yang aktif  = 
sesuai struktur dan siap melayani 
masyarakat sebagai mitra pemerintahan 
desa  

Data Jumlah LPMD/K 
dan TP PKK di Jawa 

Timur  

Bidang Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Masyarakat 



 

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN / FORMULASI 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA  PENANGGUNG JAWAB 

3. Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan desa  

 

 

 

 

3. Persentase peningkatan 
status desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Persentase kerjasama 
desa dan kawasan 
perdesaan 

Jumlah desa cepat berkembang tahun ini 
dikurangi jumlah desa cepat berkembang 

tahun lalu dibagi jumlah desa cepat 
berkembang tahun lalu x 100% 

 

Penjelasan : 

 Desa Cepat Berkembang = desa yang 
dikategorikan efektif dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, 
kewilayahan dan kemasyarakatan 
dengan indikator berdasarkan 
Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 

 

Jumlah kerjasama desa dan kawasan 
perdesaan tahun ini dibagi jumlah target 
5 tahun kedepan x 100% 

 

Penjelasan : 

 kerjasama desa dapat dilakukan 
kerjasama antar desa dan kerjasama 
dengan pihak ketiga 

 kerjasama kawasan perdesaan = 

kerjasama antar desa yang dilaksanakan 
dalam upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan 
danpemberdayaan masyarakat desa 
melalui pendekatan partisipatif  

Data Evaluasi tingkat 
perkembangan desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data kerjasama desa 
dan kawasan 

perdesaan 
berdasarkan RTRW 

Kab/Kota 

Bidang Bina 
Pemerintahan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bidang Kerjasama Desa 



 

 


