
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Sekretaris Dinas  

2. Tugas  : Memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan 
kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan tugas administrasi umum/ ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program 
dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 
mencapai hasil kerja yang maksimal. 

 
3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas. 
 b. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh bidang. 
 c. pengelolaan administrasi keuangan dan aset. 
 d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. 
 e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas. 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas. 
 g. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Meningkatnya kinerja 
penyelenggaraan 
administrasi perkantoran 

Persentase unit kerja 
internal yang terlayani 
dengan baik 

Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang 
diadakan 

 

X 100 

Dokumen 

LKjIP 

Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang 
direncanakan 

Meningkatnya 
ketersediaan sarana dan 
prasarana aparatur 

Persentase ketersediaan 
sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 

Jumlah sarana/prasarana yang diadakan X 100 Dokumen 

LKjIP Jumlah sarana/prasarana yang direncanakan 

Meningkatnya 
kedisiplinan aparatur 

Persentase kedisiplinan 
aparatur 

Jumlah kegiatan mendukung peningkatan disiplin 
aparatur terlaksana X 100 

Dokumen 

LKjIP 

Jumlah kegiatan mendukung peningkatan disiplin 
aparatur yang direncanakan 

 

Meningkatnya kapasitas 
sumber daya aparatur 

Persentase peningkatan 
kapasitas Sumber daya 
aparatur 

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber 
daya aparatur yang terlaksana 

 

X 100 

Dokumen 

LKjIP 

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber 
daya aparatur yang direncanakan 

Meningkatnya capaian 
kinerja dan keuangan 

Persentase dokumen 
perencanaan, pelaporan 
kinerja, keuangan dan  
aset yang tersusun 

Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, 
keuangan dan aset yang tersusun  

 

X 100 

Dokumen 

LKjIP 

Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, 
keuangan dan aset yang direncanakan 

Meningkatnya 
pengembangan 
informasi/ data dinas 

Persentase dokumen 
profil dinas yang 
tersusun 

Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun   

X 100 

Dokumen 

LKjIP Jumlah dokumen profil dinas yang direncanakan 

Meningkatnya 
pelaksanaan kegiatan 
yang terencana dengan 
baik 

Persentase hasil 
kegiatan yang terlaksana 
dengan baik 

Jumlah kegiatan yang terlaksana dengan baik  

X 100 

Dokumen 

LKjIP 
Jumlah kegiatan direncanakan 

 

 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 
 Kabupaten Banggai 
 
 
 
 
 
 MOHAMAD ARIF, SH, MH 
 NIP. 19621128 199402 1 001 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

2. Tugas  : a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program 

operasional sekretariat; 
b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja 
c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

tugas dan fungsi; 
d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 
e. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan 

kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;  
f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan 

pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, askes, pembinaan disiplin, 
pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas, yang meliputi penyiapan bahan, 
koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi 
Jabatan (Evjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), 
Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Sistem Pengendalian 
Internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan 
administrasi umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;  

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Terlaksananya pendidikan dan 
pelatihan formal bagi aparatur 

Jumlah ASN yang 
mengikuti Diklat formal 

Keikutsertaan ASN dalam mengikuti Diklat 
penjejangan karir ataupun diklat formal lainnya 

Dokumen 
LKjIP 

Terlaksananya pemantauan 
kinerja aparatur melalui dokumen 
tatalaksana dinas, penilaian dan 
evaluasi kinerja kepegawaian 

Jumlah dokumen 
kepegawaian yang 
tersusun tepat waktu dan 
tepat isi 

Dokumen Anjab dan ABK, Evaluasi Jabatan, 
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Standar 
Operasional Prosedur (SOP), Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) dan Sistem Pengendalian 
Internal Dinas (Daftar Absensi ASN), dan lain-lain 

Dokumen 
LKjIP 

Terlaksananya penerimaan, 
pendistribusian dan pengiriman 
surat-surat, naskah dinas dan 
pengelolaan dokumentasi 

Jumlah surat masuk dan 
surat keluar yang 
diagendakan dan 
didistribusikan 

Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan 
pengiriman surat-surat, naskah dinas dan 
pengelolaan dokumentasi serta kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
LKjIP 

Terlaksananya penyusunan dan 
penyiapan data administrasi 
kepegawaian 

Jumlah data administrasi 
kepegawaian yang 
tersusun tepat waktu dan 
tepat isi 

Data administrasi kepegawaian meliputi kenaikan 
pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, 
taspen, askes, pembinaan disiplin, pemberian 
penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta 
peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai 
ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
LKjIP 

  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
  
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 
 
 
 
 
 AZHARI LAMANDA, S.Sos 
  NIP. 19650822 200701 1 017 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengadministrasi Umum  

2. Tugas  : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari 

kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya. 

b. Menerima, mencatat memberi label dan memberi kode surat / data dan dokumen penerimaan, 

pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta 

kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi 

c. Membukukan dan memberi nomor agenda untuk tertib administrasi kearsipan 

d. Mengelompokkan surat menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, untuk kelancaran tugas 

e. Mengajukan surat yang diminta sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaan kinerja 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggung jawaban 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sebagai 

bentuk loyalitas 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Terlaksananya pencatatan dan 
pemberian kode/nomor surat-surat 
masuk  

Jumlah surat masuk yang 
diagendakan  

Pelaksanaan penerimaan surat-surat, 
naskah dinas dan pengelolaan 
dokumentasi serta kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
Agenda 
Surat 

Terlaksananya pemberian label 
disposisi surat-surat masuk 

Jumlah surat masuk yang didisposisi 
dan didistribusikan 

Pelaksanaan pendistribusian surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan 
dokumentasi serta kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
Agenda 
Surat 

Terlaksananya pencatatan dan 
pemberian kode/nomor surat-surat 
keluar 

Jumlah surat keluar yang 
diagendakan dan dikirimkan 

Pelaksanaan pengiriman surat-surat, 
naskah dinas dan pengelolaan 
dokumentasi serta kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
Agenda 
Surat 

    

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengadministrasi Umum 
  
 
 
 
 
 ANTI LAISE, SH 
 NIP. 19621128 199402 1 001 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengelola Kepegawaian  

2. Tugas  : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data. 

b. Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan 
(Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab) dan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan administrasi umum,aset dan kepegawaian,sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia 

c. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP),sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia 

d. Menganalisis bahan dan data Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 
dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk 

e. Menyusun rekapitulasi data berdasarkan jenisnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data yang akan diolah 

f. Mencatat Perkembangan dan permasalahan data secara periodic sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya 

g. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 
lanjut 

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil kerja untuk 
peniningkatan kinerja 

i. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan sebagai bentuk loyalitas 
 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersusunnya dokumen Analisis 
Jabatan (Anjab), Analisis Beban 
Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan 
(Evjab) 

Jumlah dokumen Analisis Jabatan 
(Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), 
Evaluasi Jabatan (Evjab) yang 
disusun tepat waktu dan tepat isi  

Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), 
Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi 
Jabatan (EVJAB) 

Dokumen 
Anjab, ABK, 
dan Evjab 

Tersusunnya dokumen Standar 
Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 
Standar Operasional Prosedur 
(SOP) 

Jumlah dokumen Standar 
Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang disusun tepat waktu dan tepat 
isi  

Penyusunan bahan dan data Standar 
Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 
Standar Operasional Prosedur 
(SOP),sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
SKJ dan 

SOP 

Tersusunnya dokumen Standar 
Pelayanan (SP) dan Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Jumlah dokumen Standar Pelayanan 
(SP) dan Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) yang disusun tepat 
waktu dan tepat isi  

Penyusunan bahan dan data Standar 
Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
SP dan 
Laporan 
Survei 

Kepuasan 
Masyarakat 

Terlaksananya Sistem 
Pengendalian Internal Dinas 
(Daftar Absensi ASN, Surat 
Teguran ASN dan lain-lain) 

Jumlah daftar absensi ASN dan surat 
teguran ASN selama setahun 

Pelaksanaan pengendalian internal 
dinas (absensi pegawai dan lain-lain) 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Dokumen 
Agenda 
Surat 

  
 
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengelola Kepegawaian 
 
 
 
 
 
 ANISA RIZKIANTI NASIR, SE 
 NIP. 19621128 199402 1 001 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Terlaksananya penyusunan 
dokumen perencanaan dan 
anggaran secara akuntabel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
dan Anggaran yang tersusun 

Dokumen Renstra, Renja, IKU, IKI, 
Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKAP, 
DPPA 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
Dokumen Usulan Standar Harga 
Satuan Bahan kebutuhan Dinas 

Jumlah dokumen Usulan 
Standar Harga Satuan Bahan 
kebutuhan Dinas yang tersusun 

Dokumen Usulan Standar Harga Satuan 
Bahan kebutuhan Dinas yang disusun 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) 

Jumlah Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) yang 
tersusun 

Dokumen Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LkjIP) 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
dokumen data bahan LKPJ dan 
LPPD 

Jumlah dokumen data bahan 
LKPJ dan LPPD yang tersusun 

LKPJ (Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban) dan LPPD (Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ) 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
Laporan TEPRA 

Jumlah Laporan TEPRA yang 
tersusun 

Laporan TEPRA yang disusun setiap 
bulan 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan Profil 
Dinas Kominfo 

Jumlah dokumen Profil Dinas 
Kominfo yang tersusun 

Profil Dinas Kominfo yang disusun LKjIP 

Terlaksananya penyusunan Profil 
Dinas Kominfo 

Jumlah dokumen Profil Dinas 
Kominfo yang tersusun 

Profil Dinas Kominfo yang disusun LKjIP 

  
 Luwuk,                              2019 
 
 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
 
 
 
 
 NURMAN SYAH, ST 
 NIP. 19710722 200902 1 001 
 

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2. Tugas : a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
 
 
f. 
 
 
g. 
 
 
h. 
 
 
i. 
 
j. 
 
k. 
 
l. 

merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program 
operasional sekretariat; 
memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja; 
mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan 
tugas dan fungsi; 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan dan evaluasi 
sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 
melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan 
kegiatan dinas, meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan RKA dan RKAP dinas sesuai 
dengan ketentuan indikator kinerja; 
melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan 
pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebijakan Dinas Komunikasi dan 
Informatika sesuai ketentuan yang berlaku; 
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi 
perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan   yang berlaku; 
membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 
membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai 
pencapaian target/kinerja; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

2. Tugas  : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengumpulan data untuk mengetahui macam formulir, 
metode/ teknik pengumpulan, pengolahan dan penyusunan perencanaan dan pelaporan 
pelaksanaan program/kegiatan unit kerja; 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 
unit kerja dari masing-masing bidang/seksi dan unit kerja terkait sebagai bahan penyusunan 
perencanaan dan laporan 

c. Menghimpun, menelaah dan mengoreksi bahan usulan program/kegiatan unit kerja dari masing-
masing bidang/seksi dan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Menyiapkan rumusan program/kegiatan unit kerja berdasarkan hasil rangkuman rencana 
kegiatan masing-masing bidang/seksi 

e. Menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan meliputi Renstra, Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja 
Anggaran Perubahan (RKAP), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai 
kebutuhan unit kerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 

f. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai hasil pelaksanaan kinerja 
sebagai pertanggung jawaban  

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban. 
h. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersusunnya dokumen Rencana 
strategis (Renstra) 

Jumlah dokumen Renstra yang 
tersusun 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
yang tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya dokumen Rencana 
Kerja (Renja) 

Jumlah dokumen Renja yang 
tersusun 

Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang 
tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya dokumen Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) dan  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) 

Jumlah dokumen RKA dan DPA  
yang tersusun 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan  Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) yang tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya dokumen Rencana 
Kerja Anggaran Perubahan 
(RKAP) dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran (DPPA) 

Jumlah dokumen RKAP dan DPPA  
yang tersusun 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan (RKAP) dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
(DPPA) yang tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya dokumen Rencana 
Kerja Anggaran Perubahan 
(RKAP) dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran (DPPA) 

Jumlah dokumen RKAP dan DPPA  
yang tersusun 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan (RKAP) dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
(DPPA) yang tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya dokumen Profil 
Dinas 

Jumlah dokumen profil dinas 
Kominfo yang tersusun  

Dokumen profil dinas Kominfo yang 
tersusun 

Dokumen 

LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
 
 
 
 
 
 BENNY LINGGAMO, S.IP 
  NIP. 19840313 200501 1 005 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengelola Program Kegiatan  

2. Tugas  : a. Mempelajari dan memahami berbagai referensi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

penyusunan program sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana 

Program; 

b. Mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk penyusunan laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (IPPD) sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal – hal yang terkait dengan Pengelola 

Program dan Kegiatan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan perencanaan; 

d. Menyusun konsep program dan anggaran (LKjIP, LKPj, LPPD, IPPD) sesuai dengan hasil kajian 

dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan 

e. Melakukan perbaikan LKjIP, LKPj, LPPD, IPPD sesuai ketentuan dalam rangka efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan anggaran 

f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban 

g. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi Sumber Data 

Tersedianya data dan bahan untuk 
penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) 

Jumlah dokumen bahan/data 
untuk Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) 

dokumen bahan/data Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya data dan bahan untuk 
penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) 

Jumlah dokumen bahan/data 
Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) 

dokumen bahan/data Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya data dan bahan untuk 
penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah  (LPPD) dan 
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (IPPD) 

Jumlah dokumen bahan/data 
Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah  (LPPD) dan 
Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (IPPD) 

dokumen bahan/data Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah  (LPPD) dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (IPPD) 

Dokumen 

LKjIP 

  
  
 

 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengelola Program dan Kegiatan 
 
 
 
 
 
 HETI YULIANA TOKIDU, SH 
 NIP. 19850730 201001 2 006 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran  

2. Tugas  : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengolahan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data laporan; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data yang akan diinput pada aplikasi TEPRA sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Perencanaan Penganggaran 

c. Mendokumentasikan penginputan data laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan 

Penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan Perencanaan Penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui volume dan jenis kerja yang akan diolah 

e. Mencatat perkembangan dan permasalahan hasil kegiatan penginputan sebagai laporan 

pertanggungjawaban Perencanaan Penganggaran secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya 

f. Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan unit kerja melalui 

Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD, dan laporan 

lainnya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban 

h. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersusunnya Laporan TEPRA Jumlah dokumen Laporan TEPRA 
yang tersusun tepat waktu dan tepat 
isi 

dokumen Laporan TEPRA yang 
tersusun tepat waktu dan tepat isi 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya Laporan Monitoring 
dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

Jumlah Laporan Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 

 

Tersusunnya Dokumen Usulan 
Standar Harga Satuan Bahan 
kebutuhan Dinas 

Jumlah Dokumen usulan Standar 
Harga Satuan Bahan kebutuhan 
Dinas 

Dokumen Standar Harga Satuan 
Bahan kebutuhan Dinas 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya laporan PHO/FHO Jumlah dokumen Laporan PHO/FHO Dokumen Laporan PHO/FHO  

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran 
 
 
 
 
 
 MOH. ZULFANSYAH 
 NIP. 19850730 201504 1 001 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  

2. Tugas  : a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional 
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas operasional sekretariat sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan 
dan rencana agar terlaksana dengan baik dan benar 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas 
dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Keuangan dan Aset sesuai 
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pelaksanaan pekerjaan. 

e. Melaksanakan Kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan 
anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta evaluasi dan penyusunan laporan 
keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah agar kegiatan 
terlaksana dengan baik 

f. Melaksanakan pengadaan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan 
perlengkapan/ aset berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik 

g. Melaksanakan pemeliharaan peralatan / perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, 
kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi data 
inventaris barang milik daerah yang dikelola oleh dinas 

h. Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan 
administrasi Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan 
terealisasi dengan baik 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja 
sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 
 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersedianya materai untuk 
penyelenggaraan administrasi 
perkantoran 

Jumlah materai yang dibutuhkan  Jumlah materai 6000 dan materai 
3000 

Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya penyediaan air, 
listrik dan internet 

Jumlah jaringan air, listrik dan 
internet 

Jaringan air, listrik dan internet Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya pengurusan pajak 
STNK kendaraan dinas/ 
operasional 

Jumlah kendaraan dinas roda empat/ 
dua yang diurus izin STNK-nya 

Kendaraan dinas roda empat dan 
roda dua yang diurus izin STNK-nya 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya jasa petugas 
kebersihan, peralatan kebersihan 
dan bahan pembersih 

Jumlah petugas kebersihan dan 
peralatan kebersihan/ bahan 
pembersih 

Petugas kebersihan dan peralatan 
kebersihan/ bahan pembersih 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya ATK untuk 
penyelenggaraan administrasi 
perkantoran 

Jumlah ATK yang dibutuhkan Alat Tulis Kantor Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan berkas untuk 
penyelenggaraan administrasi 
perkantoran 

Jumlah barang cetakan, foto copy 
berkas dan jilid dokumen 
administrasi perkantoran 

Jumlah barang cetakan, foto copy 
berkas dan jilid dokumen administrasi 
perkantoran 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya alat / komponen 
instalasi listrik untuk penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah komponen/ alat listrik yang 
dibutuhkan 

Jumlah komponen/ alat listrik yang 
dibutuhkan 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya bahan bacaan bagi 
aparatur 

Jumlah surat kabar yang dibutuhkan Jumlah surat kabar yang dibutuhkan Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya konsumsi untuk 
penyelenggaraan rapat 

Jumlah makanan/ minuman yang 
dibutuhkan 

Jumlah makanan/ minuman yang 
dibutuhkan 

Dokumen 

LKjIP 

Meningkatnya kinerja sesuai hasil 
tindak lanjut koordinasi/konsultasi 
di luar daerah 

Jumlah perjalanan dinas ke luar 
daerah 

Jumlah perjalanan dinas ke luar 
daerah 

Dokumen 

LKjIP 

Meningkatnya kinerja sesuai hasil 
tindak lanjut koordinasi/konsultasi 
di dalam daerah 

Jumlah perjalanan dinas di dalam 
daerah 

Jumlah perjalanan dinas di dalam 
daerah 

Dokumen 

LKjIP 



Tersedianya tenaga teknis dan 
administrasi perkantoran 

Jumlah tenaga teknis dan 
administrasi 

Jumlah tenaga teknis dan 
administrasi 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya perlengkapan gedung 
kantor untuk meningkatkan kinerja 
aparatur 

Jumlah perlengkapan gedung kantor 
yang diadakan 

Perlengkapan gedung kantor yang 
diadakan 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya peralatan gedung 
kantor untuk meningkatkan kinerja 
aparatur 

Jumlah peralatan gedung kantor 
yang diadakan 

Peralatan gedung kantor yang 
diadakan 

Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya meubelair yang 
memadai 

Jumlah meubelair kantor yang 
diadakan 

Meubelair kantor yang diadakan Dokumen 

LKjIP 

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 
operasional secara rutin 

Jumlah kendaraan dinas/ operasional 
yang dipelihara 

Kendaraan dinas/ operasional yang 
dipelihara 

Dokumen 

LKjIP 

Terpeliharanya perlengkapan 
gedung kantor secara berkala 

Jumlah perlengkapan gedung kantor 
yang dipelihara secara berkala 

Perlengkapan gedung kantor yang 
dipelihara secara berlaka 

Dokumen 

LKjIP 

Terpeliharanya peralatan gedung 
kantor secara berkala 

Jumlah peralatan gedung kantor 
yang dipelihara secara berkala 

Peralatan gedung kantor yang 
dipelihara secara berkala 

Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya rehabilitasi 
ruangan gedung kantor 

Jumlah ruangan kantor yang 
direhabilitasi 

Ruangan kantor yang direhabilitasi Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
laporan prognosis realisasi 
anggaran secara akuntabel 

Jumlah laporan keuangan bulanan 
dan prognosis keuangan yang 
tersusun 

Dokumen laporan keuangan bulanan 
dan prognosis keuangan 

Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Jumlah dokumen Laporan Keuangan 
Akhir Tahun yang tersusun 

Dokumen Laporan Keuangan Akhir 
Tahun 

Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan RKBU 
dan RKPBU secara akuntabel 

Jumlah dokumen RKBU dan RKPBU 
yang tersusun  

Dokumen RKBU dan RKPBU Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya penyusunan 
laporan inventarisasi aset Dinas 
Kominfo secara akuntabel 

Jumlah dokumen laporan 
inventarisasi aset Dinas Kominfo 
yang tersusun secara akuntabel 

Dokumen Laporan Inventarisasi Aset / 
Barang Milik Daerah 

Dokumen 

LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 
 
 
 
 
 
 HAJRAWATI Hi.LINTA, SE 
  NIP. 19791129 200212 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Bendahara Pengeluaran 

2. Tugas  : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari 

kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya 

b. Menyiapkan dokumen penerimaan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

memudahkan pembiayaan pelaksanaan tugas 

c. Mengajukan dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh pejabat berwenang guna 

efektivitas pelaksanaan tugas 

d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggung jawaban 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersedianya dokumen Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan Surat Perintah Membayar 
kegiatan 

Jumlah dokumen SPP yang tersusun  Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya Buku Kas Umum 
(BKU)  

Jumlah dokumen BKU yang tersusun  Dokumen 

LKjIP 

Terlaksananya pencairan dana 
kegiatan sesuai SP2D kegiatan 
yang telah divalidasi 

Jumlah dokumen SP2D valid yang 
dilakukan pencairan 

 Dokumen 

LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Bendahara Pengeluaran 
 
 
 
 
 
 NONGKY BRANDO LANDENG 
  NIP. 19730820 201504 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 

2. Tugas  : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari 
kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya 

b. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah, 
Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah lainya 
yang sah, Menyiapkan dokumen  pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindatanganan Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/atau pembangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD 
dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan, Menyiapkan dokumen penyerahan 
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan, 
Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 
serta Menyiapkan surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang sesuai 
arahan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah, membuat kartu inventaris 
ruangan (KIR), Memberi Label Barang Milik Daerah dan melakukan Stock Opname barang 
persediaan sesuai ketentuan yang berlaku 

d. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas 
perubahan kondisi fisik barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang sesuai 
ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas 

e. Melakukan Rekonsiliasi / Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna 
barang dan laporan barang milik daerah sesuai ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan 
tugas 

f. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, dan membuat laporan mutasi barang setiap 
bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh 
pejabat penatausahaan barang pengguna sesuai ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan 
tugas 

g. Melaporkan hasil seluruh kegiatan pengelola barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebagai pertanggung jawaban 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersusunnya dokumen RKBU dan 
RKPBU 

Jumlah dokumen RKBU dan RKPBU 
yang tersusun 

 Dokumen 
LKjIP 

Tersusunnya dokumen pengajuan 
usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah 

Jumlah dokumen pengajuan usulan 
pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah tersusun 

 Dokumen 
LKjIP 

Tersusunnya dokumen surat 
Permintaan Barang (SPB) 

Jumlah dokumen surat Permintaan 
Barang (SPB) tersusun 

 Dokumen 
LKjIP 

Tersedianya kartu inventaris 
ruangan (KIR) 

Jumlah kartu inventaris ruangan 
(KIR) terpasang 

 Dokumen 
LKjIP 

Terlabelnya Barang Milik Daerah Jumlah barang yang dilabelisasi  Dokumen 
LKjIP 

Tersusunnya laporan pengelolaan 
barang semesteran dan tahunan 

Jumlah dokumen laporan barang 
yang tersusun tepat 

 Dokumen 
LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor 
 
 
 
 
 
 LALU MASRUL HIDAYAT, A.Md 
  NIP. 19861007 201503 1 003 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengelola Data Laporan Keuangan 

2. Tugas  : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari 

kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya 

b. Melakukan inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta 

penghasilan lainya  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan 

pengendalian 

c. Melakukan perbaikan terhadap inputing penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian 

d. Melakukan penelitian terhadap uraian kegiatan sebelum di inpt pada aplikasi yang tersedia, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran tugas 

e. Menyimpan dan mendokumentasikan serta menjaga dukumen yang terkait dengan 

penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib 

administrasi 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan penginputan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggung jawaban 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Terinputnya dokumen SPP, SPM 
dalam aplikasi penatausahaan 
keuangan 

Jumlah SPP, SPM yang terinput 
dalam aplikasi penatausahaan 
keuangan 

SPP   : Surat permintaan pembayaran 
SPM   : Surat Perintah Membayar 
 

Dokumen 

LKjIP 

Teregistrasinya arsip SP2D ke 
dalam buku agenda 

Jumlah arsip SP2D yang teregistrasi  Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya laporan keuangan 
semesteran 

Jumlah laporan keuangan 
semesteran yang tersusun tepat 
waktu dan tepat isi 

 Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya laporan keuangan 
akhir tahun 

Jumlah laporan keuangan akhir 
tahun yang tersusun tepat waktu dan 
tepat isi 

 Dokumen 

LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengelola Data Laporan Keuangan 
 
 
 
 
 
 TRI YUNIARTI DAJANUN, A.Md 
  NIP. 19820618 201001 2 011 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  Pelaksana Pengadministrasi Keuangan 

2. Tugas  : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari 

kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya 

b. Membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sesuai ketentuan dan 

mencatatnya ke dalam agenda 

c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diverifikasi 

oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan ditanda tangani kepala OPD 

d. Membuat nota pesanan ke pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk penunjang 

pelaksanaan tugas 

e. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggung jawaban 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Penjelasan / Formulasi 
Sumber 

Data 

Tersusunnya surat permintaan 
pembayaran (SPP)  

Jumlah surat permintaan 
pembayaran (SPP) yang terbit 

SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan 
kegiatan/ bendahara pengeluaran 
untuk mengajukan permintaan 
pembayaran 

Dokumen 

LKjIP 

Tersusunnya surat perintah 
membayar (SPM)  

Jumlah surat perintah membayar 
(SPM) yang terbit 

SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD 

Dokumen 

LKjIP 

Tercatatnya / teregistrasinya SPP 
dan SPM ke dalam buku agenda 

Jumlah SPP dan SPM yang tercatat/ 
teregistrasi dalam buku agenda 

 Dokumen 

LKjIP 

Tersedianya nota pesanan 
barang/ jasa untuk pengadaan 
barang/ jasa 

Jumlah nota pesanan barang/ jasa 
yang tersusun 

 Dokumen 

LKjIP 

  
  
 Luwuk, 6 Februari 2019 
 
 Pengadministrasi Keuangan 
 
 
 
 
 
 ARHAM HAMZAH 
  NIP. 19761024 200701 1 009 


