
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang Perencanaan, dan evaluasi, serta Penelitian 
Pengembangan data dan informasi 

 FUNGSI : 
a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebiijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, 

kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; 

b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa 
dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; 

c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa 
dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; 

d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan 
masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan 
data dan informasi; 

e. mengendalikan  pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan 
Bangsa dan Politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; 

f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 

g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, 
dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan  

h. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas  terkait dengan tugas dan fungsinya 
 

 

 

 

 



 

KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase fasilitasi terhadap 
pelaporan kinerja dan 
keuangan 

Jumlah laporan Kinerja dan 
Keuangan yang difasilitasi 
dibagi jumlah laporan kinerja 
dan keuangan yang disusun 

Laporan Kinerja dan 
Keuangan 

 

KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI  SUMBER DATA 

1 Tersedianya dokumen penyusunan 
laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD  

Jumlah dokumen laporan 
capaian kinerja  

3 Dokumen (LPPD, LKPJ dan 
LKIP) 

Laporan Kinerja dan 
Keuangan 

2 Tersedianya dokumen penyusunan 
pelaporan keuangan SKPD 

Jumlah dokumen laporan 
akhir tahun keuangan SKPD 

1 Dokumen (LKD akhir tahun) Laporan keuangan Dinas 

3 Tersedianya dokumen perencanaan 
anggaran SKPD 

Jumlah dokumen 
perencanaan anggaran SKPD 

4 Dokumen ( RKA/RKAP dan 
DPA/DPPA) 

Dokumen Perencanaan 
Anggaran Murni dan 
Perubahan 

4 Tersedianya dokumen Rencana 
Strategis (RENSTRA) SKPD 

Jumlah dokumen rencana 
strategis (RENSTRA) SKPD 

1 Dokumen Dokumen Renstra  

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Sekretaris Dinas PMDKesbangpol 
 TUGAS : Melaksanakan sebagaian tugas Dinas dalam  penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif 
 FUNGSI : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang 
kesatuan bangsa dan politik; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

 

KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

Persentase fasilitasi terhadap 
pelaporan kinerja dan keuangan 

Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan 
yang difasilitasi dibagi jumlah laporan 
kinerja dan keuangan yang disusun 

Laporan Kinerja dan 
Keuangan 

2 Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

Persentase fasilitasi terhadap 
pelaksanaan tupoksi SKPD 

Jumlah pelaksanaan Tupoksi yang 
difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan 
Tupoksi yang dilaksanakan 

Laporan fasilitasi 
pelaksanaan Tupoksi 

3 Meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur 

Persentase fasilitasi terhadap 
sarana prasarana aparatur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
difasilitasi dibagi jumlah sarana dan 
prasarana yang ada 

Laporan fasilitasi sarana 
dan prasarana aparatur 

4 Meningkatnya kapasitas 
sumber daya aparatur 

Persentase fasilitasi kapasitas 
sumber daya aparatur 

Jumlah kapasitas sumber daya aparatur 
yang difasilitasi dibagi jumlah kapasitas 
sumber daya yang ada 

Laporan fasilitasi 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
 TUGAS : melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di seksi  

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
 FUNGSI : a. melaksanakan penyusunan Rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan 

wawasan kebangsaan; 

b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan 
kebangsaan;  

c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan 
wawasan kebangsaan; 

d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan 
kebangsaan;  

e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan 

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

Persentase fasilitasi terhadap 
kemitraan pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Jumlah peningkatan kemitraan 
pengambangan wawasan 
kebangsaan  yang difasilitasi 
dibagi jumlah peningkatan 
kemitraan pengambangan 
wawasan kebangsaan  yang ada 

DPA 

 

 



 

KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI  SUMBER DATA 

1 Bela Negara Bagi Generasi Muda Jumlah yang mengikuti keg 
Bela Negara bagi generasi 
muda  

50 orang DPA 

2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah yang mengikuti keg 
wawasan kebangsaan 

30 orang DPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Analis Wawasan Kebangsaan 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas pada  seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA FORMULASI  SUMBER DATA 

1 Membantu dan menyiapkan kegiatan 
Bela Negara Bagi Generasi Muda 

Jumlah yang mengikuti keg 
Bela Negara bagi generasi 
muda  

50 orang Dokumen Laporan dan SPJ 

2 Membantu dan menyiapkan kegiatan  
Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

Jumlah yang mengikuti keg 
wawasan kebangsaan 

30 orang Dokumen Laporan dan SPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PMDKesbangpol 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada daerah 

 FUNGSI : 
a. perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat 

dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan 
desa/kelurahan;  

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat 
dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan 
desa/kelurahan;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan 
desa/kelurahan ;  

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan 
desa/kelurahan; 

e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

 

 

 

 



KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya Keberdayaan 
Masyarakat Perdesaan 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Perdesaan 

Jumlah peningkatan keberdayaan 
masyarakat perdesaan yang difasilitasi 
dibagi jumlah peningkatan keberdayaan 
masyarakat perdesaan yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

2 Meningkatnya Pemantapan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan Pemantapan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa 

Jumlah program pemantapan  
pemerintahan dan pembangunan desa yang 
difasilitasi dibagi jumlah program 
pemantapan  pemerintahan dan 
pembangunan desa yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

3 Meningkatnya Partisipasi 
masyarakat dalam 
Membangun Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
membangun desa 

Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam membangun desa  yang difasilitasi 
dibagi jumlah peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam membangun desa  yang 
ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

4 Meningkatnya Pelatihan 
Usaha Kecil Berbasis Keluarga 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan pelatihan usaha 
kecil berbasis keluarga 

Jumlah peningkatan pelatihan usaha kecil 
berbasis keluarga  yang difasilitasi dibagi 
jumlah peningkatan pelatihan usaha kecil 
berbasis keluarga  yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

5 Meningkatnya  Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

Jumlah peningkatan peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa yang difasilitasi 
dibagi jumlah peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa  yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Kepala Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Dinas, dalam melaksanakan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa pada Seksi  

aparatur dan pengambangan Desa/Kelurahan 
 FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama 
antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; 

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, 
fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
desa; 

c. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja 
sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;  

d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi aparatur dan pengembangan desa/kelurahan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

    

 

 

KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya Pemantapan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan Pemantapan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa 

Jumlah program pemantapan  
pemerintahan dan pembangunan desa 
yang difasilitasi dibagi jumlah program 
pemantapan  pemerintahan dan 
pembangunan desa yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

2 Meningkatnya Partisipasi 
masyarakat dalam 
Membangun Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam membangun 
desa 

Jumlah peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam membangun desa  
yang difasilitasi dibagi jumlah 
peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam membangun desa  yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 



3 Meningkatnya  Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

Persentase fasilitasi terhadap 
peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Jumlah peningkatan peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
yang difasilitasi dibagi jumlah 
peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa  yang ada 

Laporan hasil program 
dan DPA 

 

KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI  SUMBER DATA 

1 Tersusunnya profil Desa/kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang 
menyusun profil   

25 Desa/Kelurahan Dokumen Profil 
Desa/Kelurahan 

2 Terlaksananya Evaluasi 
perkembangan Desa/Kelurahan 
Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 

Jumlah Desa/Kelurahan yang 
mengikuti Evaluasi 
perkembangan 
Desa/Kelurahan Tk. Kota dan 
Tk. Provinsi 

Desa/Kelurahan yang 
terevaluasi ke Tk. Kota dan Tk. 
Provinsi 

Hasil Evaluasi 

3 Terbinanya  Manajemen 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Desa/Kelurahan yang 
mengikuti pembinaan 
Manajemen Pemerintahan 
Desa 

25 Desa/Kelurahan DPA 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, 
keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 

 FUNGSI : 
a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang 

kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan bidang 
pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset 
daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan 
bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan 
aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; 

f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan 
aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya 
 

 

 

 

 



 

KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

Persentase fasilitasi terhadap 
pelaksanaan tupoksi SKPD 

Jumlah pelaksanaan Tupoksi yang 
difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan 
Tupoksi yang dilaksanakan 

Laporan fasilitasi 
pelaksanaan Tupoksi 

2 Meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur 

Persentase fasilitasi terhadap 
sarana prasarana aparatur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
difasilitasi dibagi jumlah sarana dan 
prasarana yang ada 

Laporan fasilitasi sarana 
dan prasarana aparatur 

3 Meningkatnya kapasitas 
sumber daya aparatur 

Persentase fasilitasi kapasitas 
sumber daya aparatur 

Jumlah kapasitas sumber daya aparatur 
yang difasilitasi dibagi jumlah kapasitas 
sumber daya yang ada 

Laporan fasilitasi 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

 

KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 
1 tersedianya komunikasi, air dan 

listrik 
Jumlah tersedianya alat 
komunikasi, air dan listrik 

12 bulan 
DPA 

2 fasilitasi biaya asuransi kendaraan 
dinas 

Jumlah unit kendaraan yang 
dicover asuransi 

6 unit kendaran ( 2 unit roda 4 dan 4 unit 
roda 2) 

DPA 

3 fasilitasi perpanjangan STNK 
kendaraan dinas 

Jumlah unit kendaraan yang 
difasilitasi untuk pajak 

13 unit kendaran ( 4 unit roda 4 dan 9 unit 
roda 2) 

DPA 

4 
terpenuhinya kebutuhan cek kantor 

Jumlah kebutuhan cek kantor, 
materai atau benda berharga 

6 buah 
DPA 

5 terpenuhinya honorarium petugas 
kebersihan 

Jumlah tenaga kebersihan 
1 orang 

DPA 

6 terpenuhinya kebutuhan ATK  Jumlah ATK yang dipenuhi 12 bulan DPA 

7 terpenuhinya kebutuhan 
penggandaan  

Jumlah kebutuhan 
penggandaan dan foto copi 

12 bulan 
DPA 

8 terpenuhinya kebutuhan alat listrik Jumlah kebutuhan alat listrik 12 bulan DPA 

9 
terpenuhinya kebutuhan peralatan 
rumah tangga 

Jumlah kebutuhan peralatan 
rumah tangga 
 

12 bulan 
DPA 



10 terpenuhinya biaya berlangganan 
surat kabar 

Jumlah langganan surat kabar 
12 bulan 

DPA 

11 terpenuhinya kebutuhan makanan 
dan minuman pegawai, tamu dan 
rapat rutin 

Jumlah kebutuhan mamin 
pegawai, tamu dan rapat 12 bulan 

DPA 

12 terlaksananya kegiatan koordinsi 
dan konsultasi 

Jumlah kegiatan koordinasi dan 
konsultasi 

12 bulan 
DPA 

13 fasilitasi honorarium tenaga 
pendukung administrasi/teknis 
perkantoran 

Jumlah tenaga pendukung 
administrasi /teknis 
perkantoran 

7 orang 
DPA 

14 terfasilitasinya kendaraan 
operasional 

Jumlah pengadaan kendaraan 
operasional 

2 unit kendaraan ( 1 unit roda 4 dan 1 unit 
roda 2) 

DPA 

15 
terpenuhinya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 
terpenuhi 

AC 12 Pcs, Gordeng 1 paket 
DPA 

16 
terpeliharanya kendaraan dinas 

Jumlah kendaraan dinas yang 
difasilitasi 

11 kendaran ( 4 unit roda 4 dan 7 unit roda 2) 
DPA 

17 terpeliharanya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah pemeliharaan peralatan 
dan perlengkapan kantor 

12 bulan 
DPA 

18 Terfasilitasinya pemeliharaan 
rutin/berkala gedung kantor 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
rutin/berkala gedung kantor 

12 bulan 
DPA 

19 fasilitasi kegiatan bintek bagi 
pegawai 

Jumlah yang mengikuti bintek 5 orang 
 

DPA 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Pengurus barang 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam membantu subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dalam inventaris barang 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 
1 

Meyusun Laporan Mutasi 
Persediaan Barang Pakai Habis 

Jumlah laporan mutasi 
persediaan barang pakai habis 

Jumlah laporan mutasi persediaan barang 
pakai habis dibagi Jumlah laporan mutasi 
persediaan barang pakai habis yang ada 

Dokumen Laporan  

2 
Meregister Aset Tetap 

Jumlah aset tetap Jumlah aset tetap dibagi jumlah aset tetap 
yang ada 

Dokumen Laporan 

3 Menginventarisir Kondisi aset (RB 
atau Baik ) 

Jumlah aset sesuai kondisi Jumlah aset sesuai kondisi aset  dibagi 
jumlah aset sesuai kondisi yang ada 

Dokumen Laporan 

4 Mengentry Data KIB, KIR Aset Ke 
dalam SIMDA BMD 

Jumlah data KIB, KIR aset ke 
SIMDA BMD 

Jumlah data KIB, KIR aset ke SIMDA BMD Dokumen Laporan 

5 Mengetik Usulan penghapusan Aset 
Rusak Berat 

Jumlah aset yang dihapus Jumlah aset yang dihapus dibagi jumlah aset 
yang ada 

Dokumen Laporan 

6 Membuat Berita Acara Aset yang 
pindah ruangan 

Jumlah berita acara aset yang 
pindah ruangan 

Jumlah berita acara aset yang pindah 
ruangan dibagi jumlah aset yang ada 

Dokumen Laporan 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Bendahara Pengeluaran 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam membantu subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dalam inventarisir 

keuangan 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 
1 Menyiapkan berkas Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) UP, 
GU, TU, LS 

Jumlah berkas  (SPP) UP, GU, 
TU, LS  

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

2 Menyiapkan draft Surat Perintah 
Membayar (SPM) UP, GU, TU, LS 

Jumlah SPM UP, GU, TU, LS 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

3 Menyiapkan Dokumen Daftar Gaji 
Pegawai 

Jumlah dokumen daftar gaji 
pegawai 

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

4 Mencatat seluruh transaksi belanja Jumlah transaksi belanja 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

5 Menyusun berkas Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) Ganti 
Uang 

Jumlah SPJ GU 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

6 Menyusun laporan 
pertanggungjawaban Fungsional 

Jumlah laporan SPJ Fungsional 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

7 Menyiapkan dokumen kelengkapan 
pengajuan LS Fihak Ketiga 

Jumlah Kelengkapan pengajuan 
LS Pihak Ketiga 

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

8 Membuat dokumen Surat 
Keterangan Pemberhentian 
Pembayaran Gaji 

Jumlah dokumen SKPPG 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

9 Membuat surat daftar mutasi 
pegawai bulanan ke TASPEN 

Jumlah surat daftar mutasi 
pegawai bulanan ke TASPEN 

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

10 Menyusun berkas pelaporan Pajak 
bulanan 

Jumlah berkas laporan pajak 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

11 Menyusun berkas pelaporan Daftar 
Transaksi Harian (DTH) bulanan 

Jumlah laporan DTH 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

12 Menyusun berkas pelaporan Pajak 
Hotel dan Restoran (PHR) bulanan 

Jumlah laporan PHR 12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Staf Seksi Politik Dalam Negeri 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesbangpol  dalam membantu Seksi Politik Dalam Negeri 

 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 
1 Membantu menyiapkan  kegiatan  

Bintek Bantuan Keuangan Partai 
Politik 

Jumlah berkas yang disiapkan 
dalam kegiatan bintek bantuan 
keuangan parpol 

9 Parpol Dokumen Laporan dan SPJ 

2 
Membantu menyiapkan kegiatan 
pemantauan perkembangan politik 
daerah  

Jumlah berkas yang disiapkan 
dalam kegiatan pemantauan 
perkembangan politik dalam 
daerah 

25 desa/kel Dokumen Laporan dan SPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 JABATAN : Staf Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat 
 TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesbangpol  dalam membantu Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan 

Masyarakat 
 

KINERJA  INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 
1 Membantu menyiapkan  kegiatan  

Bintek Bantuan Keuangan Partai 
Politik 

terjaga dan terkendalinya 
keamanan masyarakat 

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

2 Membantu menyiapkan kegiatan 
pemantauan perkembangan politik 
daerah  

terjaga dan terkendalinya 
keamanan masyarakat 

12 bulan Dokumen Laporan dan SPJ 

3 
Membant u kegiatan pembinaan 
organisasi masyarakat dan jambore 
organisasi masyarakat 

terlaksananya kegiatan 
pembinaan organisasi 
masyarakat dan jambore 
organisasi masyarakat 

50 orang/1 keg Dokumen Laporan dan SPJ 

 

 


