
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : SUMARSONO, S.T. 

2. Jabatan : SEKRETARIS 

3. Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

4. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran Sekretariat Dinas; 

b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

  c.  Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen 

ainnya yang telah dikonsep terkait urusan Sekretariat Dinas; 

 d. Mengembangkan administrasi Sistem Informasi Kepegawaian 

Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap serta melaukan 

pengawasan dan pembinaan sesuai dengan aturan kepegawaian 

yang berlaku; 

 e. Mengembangkan administrasi keuangan, perencanaan anggaran; 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yan dikelola oleh dinas dan 

menyiapkan dana serta pertanggungjawaban keuangan 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah 

ditetapkan; 

 f. Mengembangkan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi 

aset dinas, pemeliharaan barang, perlengkapan rumah tangga 

kantor serta menyusun rencana kebutuhan barang unit sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

 g. Merumuskan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana 

Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas 

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Penetapan Kinerja, 

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) (Norma, Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Palangka Raya; 

 h. Memeriksa usulan pengangkatan/pemberhentian Pengelola 

Keuangan dan Aset, Pengelola Kegiatan, Panitia Pengadaan 

Barang dan Jasa (P2BJ) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan 

(P2HP) pada dinas; 

 i. Mengembangkan administrasi pemberitaan dan informasi publik; 

 

 



 j. Merumsakan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

bagian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi 

Kerja Intern; 

 k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian yang ada di 

Sekretariat; 

 l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

pemerintah 

 

Persentase PNS 

yang mendapatkan 

pelayanan 

administrasi 

kepegawaian 

Jumlah PNS yang mendapat pelayanan 
administrasi kepegawaian tepat waktu 
                                                                  x 100% 
Jumlah PNS yang mengajukan pelayanan 

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Persentase 

dokumen laporan 

keuangan dan 

dokumen laporan 

barang yang 

sesuai pedoman 

Jumlah dokumen laporan keuangan  
dan dokumen laporan barang  yang sesuai 
pedoman 
                                                             x 100 % 
Jumlah dokumen laporan keuangan dan 
dokumen laporan barang                                    
yang dibuat 

Sub Bagian 

Keuangan 

dan Aset 

Persentase 

dokumen 

perencanaan dan 

laporan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

yang sesuai 

pedoman 

Jumlah dokumen perencanaan dan                     
laporan penyelenggaraan pemerintahan yang 
sesuai  pedoman 
                                                                x 100 %               
Jumlah dokumen perencanaan dan                      
laporan penyelenggaraan  
pemerintahan yang dibuat 
 

Sub Bagian 

Perencanaan 

dan Evaluasi 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA, 

 
 
 
 

ARBERT TOMBAK, S.E 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671209 19703 1 005 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : ESTY SUSAN DIARSYAD, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN 

3. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, 

anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian 

Perencanaan; 

b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-

kegiatan Sub Bagian Perencanaan; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Perencanaan; 

e. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja; 

f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanan 

Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran; 

g. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  dan 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban; 

h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian 

Kinerja; 

i. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan 

kegiatan bidang-bidang serta laporan monitoring evaluasi kegiatan; 

j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan pengajuan Penilaian 

Prestasi Kerja intern; 

k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Perencanaan; 

l. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran Kegiatan 
Indikator Kegiatan 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 
dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan dan 
laporan             
capaian kinerja 

Dokumen perencanaan yang 
dibuat : 
1. RENSTRA sebanyak 1 

dokumen 
2. RENJA dan  RENJA 

Perubahan sebanyak 2 
dokumen 

3. RKA dan RKAP sebanyak 
2 dokumen 

4. DPA dan DPPA sebanyak 
2 dokumen 

Data 
dokumen 
perencanaan 

Laporan kinerja yang dibuat : 
1. LKIP dan lampirannya 

sebanyak 11 dokumen 
2. Perjanjian Kinerja dan 

Perubahan sebanyak 2 
dokumen 

3. LPPD dan LKPJ 
sebanyak 2 dokumen 

4. Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan sebanyak 12 
laporan 

Data laporan 
kinerja 

 
 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

SEKRETARIS, 
 
 
 
 

SUMARSONO, S.T. 
Penata Tingkat I  

NIP. 19671209 199703 1 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : CIPTADI, S.E 

2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 

3. Tugas : Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, 

kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan lingkup 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tata 

Usaha; 

b.  Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-

kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Tata Usaha; 

e. Menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, 

pembinaan, serta tata usaha pegawai 

f. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana, 

g. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas 

h. Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban 

lingkungan serta urusan dalam pegawai 

i. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan 

prasarana lingkungan; 

j. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, 

penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan 

penyusunan laporan barang milik negara Dinas 

k.  Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

l. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, 

penatausahaan PAD, pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan 

satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan 

laporan keuangan Dinas. 

m. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pengajuan Penilaian 

Prestasi Kerja intern; 

 

 

 

 

 



n.  Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

o. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kegiatan 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber 

Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi tata 

usaha  

Persentase 

pelayanan tata usaha 

Daftar kenaikan gaji 

berkala, kenaikan 

pangkat pada waktunya 

dan administrasi 

pelayanan 

pemerintahan 

SK Gaji 

Berkala 

terakhir, SK 

Pangkat 

terakhir dan 

SPJ  

 
 
 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

SEKRETARIS,  
 
 
 
 
 

SUMARSONO, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19671209 199703 1 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : PUTRIATI, SP. 

2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN INFORMASI PUBLIK 

3. Tugas : Menyusun, mengolah data informasi, mengarsipkan dan 

menyebarluaskan informasi / publikasi  melalui media online dan 

website 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Informasi 

Publik; 

b.  Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiaan-

kegiatan Sub Bagian Infromasi Publik; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Informasi 

Publik; 

e. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; 

f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan 

data dan informasi; 

h. Melaksanakan pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi; 

i. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi 

geospasial dan statistik; 

j. Melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan publikasi dan 

penyebarluasan informasi serta pelayanan informasi publik; 

k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi 

kegiatan Dinas; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi 

hubungan antar lembaga; 

m. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pengajuan Penilaian 

Prestasi Kerja intern; 

n. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

o. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

 

 

 



 

 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

informasi 

publik 

Jumlah 

informasi kinerja 

PU 

Data informasi publik yang 

terkelola dan tersebar luas 

Data laporan 

kegiatan 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

SEKRETARIS,  
 
 
 
 
 

SUMARSONO, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19671209 199703 1 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : EKO SUPRIANTO, S.T. 

2. Jabatan : ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

3. Tugas : Mengumpulkan data, mengidentifikasi data, mengolah bahan, 

menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku  

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan data usulan program dan bahan untuk evaluasi 

sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 

penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengidentifikasi data dan bahan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

program/perencanaan; 

c. Mengolah bahan usulan bidang-bidang menjadi program kerja; 

d. Menganalisa program kerja bidang-bidang berdasarkan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam penyusunan 

laporan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang-bidang untuk 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan; 

f. Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan bidang-bidang; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perencanaan 

dan evaluasi 

Jumlah data dokumen 

perencanaanyang 

sesuai dengan 

pedoman 

Data dokumen perencanaan 

yang dibuat : 

1. Data dokumen RKA dan 

RKAP  

2. Data dokumen DPA dan 

DPPA  

Data usulan 

progam dan 

kegiatan 

Jumlah data dokumen 

laporan 

penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai 

pedoman 

Data laporan kinerja yang 

dibuat : 

1. Data pelaksanaan 

kegiatan  

2. Data TEPRA  

Data laporan 

kinerja dan 

evaluasi 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
DAN EVALUASI, 

 
 



 
 
 

ESTY SUSAN DIARSYAD, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19751111 200312 2 006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : EMIYANTIE 

2. Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM 

3. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi menerima, mencatat, memberi 

nomor dan mendokumentasikandokumen administrasi 

4. Fungsi : a.  Menerima surat masuk dan surat keluar; 

    b. Mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda 

sesuai lajur yang telah ditentukan untuk memudahkan 

pengklasifikasian surat; 

    c.  Mendistribusikan surat yang telah mendapat disposisi sesuai 

dengan tujuan untuk kelancaran tugas; 

    d. Memberi nomor pada setiap surat keluar yang sudah 

ditandatangani oleh atasan; 

    e. Mendokumentasikan dokumen administrasi; 

    f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

umum  

Jumlah surat masuk  Mencatat surat masuk dan 

melampirkan lembar disposisi  

 

Agenda surat 

masuk  

Jumlah surat keluar Mencatat surat keluar dan 

memberi nomor  

Agenda surat 

masuk 

Jumlah pengarsipan 

surat 

Melakukan pengarsipan 

surat/naskah dinas  

Berkas surat 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, 
 
 
 
 

CIPTADI, S.E. 
Penata  

NIP. 19840229 201001 1 006 
 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : JUNAI 

2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN 

3. Tugas : Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi 

keuangan. 

4. Fungsi : a.  Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran; 

b.  Melakukan pencairan dana; 

c. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP LS; 

d. Menerima dan menyimpan uang persediaan; 

e. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola; 

f. Menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan; 

g. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 

oleh PPTK; 

h. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh 

PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat; 

i. Melakukan pembukuan dalam Buku Kas Umum dan buku-buku 

pembantu sesuai dengan transaksi penerimaan atau pengeluaran; 

j. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

secara periodik; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 
pelayanan 
administrasi 
keuangan 

Jumlah verifikasi SPJ 
dan input proses 
pengajuan ke BPKAD 

Jumlah SPP dan SPM yang 
diajukan  

Pengajuan 
pembayaran dari 
PPTK 

Jumlah penyiapan 
pencairan sesuai 
dengan anggaran 

Jumlah berkas pencairan Pengajuan 
pembayaran dari 
PPTK 

Jumlah pembayaran, 
pengelolaan, 
penyimpanan dan 
pengaturan keluar 
masuk dana 

Jumlah berkas laporan 
penerimaan dan 
pengeluaran 

Pengajuan 
pembayaran dari 
PPTK 

Jumlah penyiapan 
laporan pencairan 
kepada pengguna 
anggaran 

Jumlah berkas laporan 
realisasi penyerapan 
anggaran kegiatan 

BKU dan SPJ 
Fungsional 

Jumlah penyiapan/ 
pendistribusian dana  
pada bidang terkait 

Jumlah yang di 
distribusikan pada bidang 

Pengajuan 
pembayaran dari 
PPTK 

Jumlah penyiapan dan 
penyimpanan berkas 
SPJ 

Jumlah yang di SPJ kan Kwitansi, BKU dan 
syarat pembayaran 
lainnya 

Jumlah penyiapan 
laporan pertanggung 
jawaban (SPJ Belanja-
Fungsional) 

Jumlah bahan yang                          
disiapkan buat laporan 
pertanggungjawaban 

BKU, Buku Pajak, 
Buku BANK dan 
Buku Register 

Jumlah penyiapan buku 
kas umum dan register 
penutupan kas 

Jumlah yang dikerjakan di 
buku kas umum dan 
register penutupan kas 

Kwitansi, Buku 
BANK, Buku Tunai 
dan syarat 
pembayaran 
lainnya 

Jumlah penyiapan SSP 
(Surat Setoran Pajak) 

Jumlah pajak yang di 
bayarkan 

Kwitansi dan syarat 
pembayaran 
lainnya 

Jumlah penyiapan 
keterangan 
penghasilan untuk SPT 
tahunan 

Jumlah SPT tahunan yang 
dilaporkan 

Register belanja 
pengeluaran dan 
Buku register pajak 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 
 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, 
 
 
 
 
 

CIPTADI, S.E. 
Penata 

NIP. 19840229 201001 1 006 
 
 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : INDRILILA, S.E.  

2. Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN 

3. Tugas : Menyusun laporan keuangan dan membantu terlaksananya 

administrasi keuangan untuk bahan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan 

4. Fungsi : a.  Menyusun laporan keuangan triwulan dan tahunan; 

b.  Membayar dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas, belanja 

pegawai dan lainnya; 

c. Menyiapkan dana untuk kegiatan belanja modal, belanja langsung 

dan tidak langsung; 

d. Mengumpulkan bahan untuk bendahara pengeluaran dalam 

menyelesaikan tugas; 

e. Membuat buku register SP2D, SPP dan SPM; 

f. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelola keuangan; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator 
Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

keuangan 

Jumlah data 

laporan 

keuangan  

Data laporan keuangan berupa :  

1. Data LRA 

2. Data Neraca 

3. Data dataCALK dan  

4. Berkas administrasi bulanan 

(SPP, SPM, UP/GU, SPJ, 

SSP, laporan penerimaan, 

pengeluaran dan laporan 

penyerapan anggaran) 

Data dokumen 

laporan 

keuangan 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, 
 
 
 
 

CIPTADI, S.E. 
Penata 

NIP. 19840229 201001 1 006 
 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : AGUNG TRI HARYANTO, A.Md 

2. Jabatan : PEMBUAT DAFTAR GAJI 

3. Tugas : Mengumpul, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan administrasi 

pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 

4. Fungsi : a.  Menyelenggarakan administrasi keuangan meliputi pembayaran 

gaji dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai; 

b.  Membuat surat pertanggungjawaban pembayaran gaji; 

c. Mengajukan surat permintaan pembayaran gaji; 

d. Menerima, menghitung dan mengecek kesesuaian penerimaan 

realisasi anggaran dengan permintaan gaji yang diajukan; 

e. Menginput data gaji atau rapel gaji pegawai dan mengecek 

kebenaran penerimaan dan pembayaran gaji; 

f. Membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

keuangan 

Jumlah data 

laporan SPP gaji, 

tunjangan lainnya 

dan honaraium  

Laporan SPP gaji yang 

dibuat selama setahun  

1. Daftar gaji 

2. Rekapitulasi 

absensi PNS 

dan PTT 

Jumlah data 

laporan SPM gaji, 

tunjangan lainnya 

dan honaraium 

Laporan SPM  gaji yang 

dibuat selama setahun  

1. Daftar gaji 

2. Rekapitulasi 

absensi PNS 

dan PTT 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, 
 
 
 
 

CIPTADI, S.E. 
Penata 

NIP. 19840229 201001 1 006 
 
 

 

 


