
LAPORAN KINERJA TAHUN 2O{8
KEPALA SUB BAGIAN SUMBERDAYA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PADA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

SEKERETARIAT DAERAH KABU PATEN MALANG

Eselon lV-a

A. Pengertian PelaPoran Kineria

pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kineria yang

telah dibuat dan disePakati-

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kineria adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kineria.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kineria

1. Memberikan infonnasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerianya di masa mendatang-

C. Laporan Kineria

pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perianjian kineria.

Laporan Kineria disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

a. Menyusun program keda Sub Bagian Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk acuan pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sumber

Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;

c. Mengumpulkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan tugas di bidang

Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;

d. Metaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Sumber Daya Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam sesuaidengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebiiakan Pemerintah Daerah di bidang Sumber

Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;



b, Pengoordinasian di bidang Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Ketahanan Pangan; dan

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah

Daerah di bidang Sumhr Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Ketahanan Pangan.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran lndikator Kineria Target
1. Pemantauan dan

Evaluasi Kebijakan
dan Administrasi
Sumber Daya
Tanaman Pangan,
Hortikultura,
Perkebunan dan
Ketahanan Pangan

Jumlah laporan pelaksanaan
tugas Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida (KP3)
Kabupaten Malanq

1 laporan

Jumlah laporan bahan
evaluasi atas implementasi
kebijakan sumber daya
tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan
ketahanan pangan

1 laporan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil programlkegiatan;

No. Sasaran lndikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(o/o\

1. Pemantauan dan
Evaluasi Kebijakan
dan Administrasi
Sumber Daya
Tanaman Pangan,
Hortikultura,
Perkebunan dan
Ketahanan Panoan

Jumlah laporan
pelaksanaan tugas
Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida
(KP3) Kabupaten
Malang

1 laporan 1 laporan 10Ao/o

Jumlah laporan
bahan evaluasi atas
implementasi
kebijakan sumber
daya tanaman
pangan, hortikultura,
perkebunan dan
ketahanan pangan

1 laporan 1 laporan 100o/o

Pada indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk

dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang dan bahan evaluasi atas implementasi

kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan dan ketahanan

pangan, dari target tahun 2018 sebesar 2 laporan telah terealisasi lAOo/o, terdiri dari .

1. Laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) meliputi:

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi KP3 Kabupaten Malang pada 27 Nopember 2018

membahas lmplementasi Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

2. Penyerahan Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) TA.2018

bulan Januari s/d Oktober yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap penyerahan.

3. Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 ke kios-kios pengecer di

12 (dua belas) kecamatan.

2. Laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan Tahun 2018 meliputi :



1. Memfasilitasi dan melaporkan hasil rapat yang membahas tentang rencana

investasi PT. Bintang Mandiri Sejahtera lndonesia

2. Memfasilitasi dan melaporkan hasil Rapat Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian di Kabupaten Malang.

3. Mengikuti rapat koordinasi dengan tema "Mewujudkan Jawa Timur sebagai

Eksportir Prioritas Hortikultura".

4. Melaksanakan pemantauan teftadap eksistensi peran Kelompok Wanita Tani

(lfffn dahm mendukung ketahanan pangan.

5. Menfasilitasi apal koordinasi membahas Upaya Mengoptimalkan Kenaikan

Produktifitas Gabah dan Jagung Tahun 2018.

6. Menyelenggarakan rapat koordinasi membahas percepatan Luas Tambah Tanam

GTT)

7. Menghadiri rapat kaordinasi penetapan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan) di Jawa Timur Tahun 2018.

8. Mengikuti Desimenasi Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang Tahun 2018.

9. Memfasilitasikegiatan Opening Ceremony Coffe dan Cocoa FestifalFahun 2018.

10. Memfasilitasi audensi penawaran kedasama investasi pembangunan Pabrik

Gula Taiwan Sugar Corporation ffSC).
11. Berpran aktif dalam Rapat Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Malang.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada 2018 terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan menjadi Program

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Atam dengan

Kegiatan Pengadministrasian dan Koordinasi Atas Kebijakan Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Karena itu, rencana tindak lanjut pada

tahun yang akan datang, adalah :

a. Memperkuat fungsi dan peran KP3 dalam pemantauan dan pengawasan pupuk

bersubsidi di wilayah Kabupaten Malang;

b. Melaksanakan supporting sfaf berupa analisis (pengumpulan dan pengolahan) data

bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang

dipedukan.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Kepala Sub Bagian Sumber daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan

Pangan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Malang dan menjadi

bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, Januari 2019

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Tanaman
Perkebunan dan

Pangan

Penata Tingkat I

NtP. 19791130200604 1 022

Mengetahui,
Bagian Ad
nber Daya

Kepala

Pembina Tingkat I

199803 2007



LAPORAN KINERJA TAHUN 2O{8

KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Eselon lVa

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perianjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam pnyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kineria dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kineria

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kineria

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun pedanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Petemakan dan Perikanan mempunyaitugas:

a. menyusun program kerja Sub Bagian Sumber Daya Petemakan dan Perikanan

sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sumber daya

petemakan danperikanan;

c. mengumpulkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan tugas di bidang

sumber daya petemakandan perikanan;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasikebijakan Pemerintah Daerah

di bidang sumber daya petemakan dan perikanan; dan

e. metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam sesuaidengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Petemakan dan Perikanan mempunyaifungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sumber

Daya Peternakan dan Perikanan;

b. pengoordinasian di bidang $umber Daya Peternakan dan Perikanan; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah

Daerah di bidang Sumber Daya Petemakan dan Perikanan.



No. Sasaran lndikator Kineria Target
1. Pemantauan dan

Evaluasi Kebijakan dan
Administrasi Sumber
Daya Peternakan dan
Perikanan

Jumlah laporan bahan
evaluasi atas
implementasi kebijakan
sumber dava peternakan

1 laporan

Jumlah laporan bahan
evaluasiatas
implementasi kebijakan
sumber daya perikanan

1 laporan

2. PerencanaanlPerjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No. Sasaran lndikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(a/o\

1. Pemantauan dan
Evaluasi
Kebijakan dan
Administrasi
Sumber Daya
Peternakan dan
Perikanan

Jumlah laporan
bahan evaluasi
atas
implementasi
kebijakan
sumber daya
oeternakan

1 laporan 1 laporan lOAo/o

Jumlah laporan
bahan evaluasi
atas
implementasi
kebijakan
sumber daya
oerikanan

1 laporan 1 laporan lAAo/o

Pada indikator sasaran jumlah laporan bahan evalusi atas implementasi kebijakan

sumber daya petemakan dan perikanan, dari target tahun 2018 sebesar 2 laporan

realisasinya adalah 2laporan. Hal inidisebabkan karena:

a. Penyusunan dokumen bahan monitoring secara tepat waktu yaitu bahan data

produksi petemakan sebetumnya yang di sampaikan oleh dinas teknis di awaltahun

berjalan, serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi produksi hasil petemakan

sampai dengan Semester ll tahun berjalan;

b. Adanya koordinasi yang baik dengan para dakeholder dalam hal monitoring dan

evaluasi produksi hasil petemakan.

4. Rencana Tindak Laniut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kineda pada tahun yang

akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban, kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;

b. Melaksanakan dan menjaga koordinasi yang baik dengan para stakeholder.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Petemakan dan Perikanan serta menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih-

Kepanjen, Januari 2019
Mengetahui,

Kepala Bagian Administrasi

9680701 199803 2007

Kepala Sub Bagian Sumber Daya

NrP. 1 9840827 20A904 2 402

Sumber Daya

I



LAPORAN KINERJA TAHUN 2O{8

KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Eselon lVa

A Pengertian Pelaporan Kineria

Pelaporan Kineda merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsiyang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kineda adalah pengukuran

kineda dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B. Tuiuan Penyueunan l-aporan Kineria

1. Memberikan informasi kineria yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagaivurjud pertanggung jawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kineria

Pada dasamya laporan kineda disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kineria disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyaitugas:

a. menyusun program kerja Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

untuk acuan pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sumber

daya air dan lingkungan hidup;

c. mengumpulkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan tugas di bidang

sumber daya air dan lingkungan hidup;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah

Daerah di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam sesuaidengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sumber

daya air dan lingkungan hidup;

b. pengoordinasian di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan

c- oelaksanaan remantauan dan evaluasi imolementasi kehiiakan Pemerintah



No. Sasaran lndikator Kineria Target

1. Pemantauan dan
Evaluasi Kebijakan dan
Administrasi Sumber
Daya Air dan
Lingkungan Hidup

Jumlah laporan bahan
evaluasi atas
implementasi kebijakan
sumber dava air

1 laporan

Jumlah laporan bahan
evaluasi atas
implementasi kebijakan
linokunoan hidup

1 laporan

Daerah di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No. Sasaran lndikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(o/ol

1. Pemantauan dan
Evaluasi
Kebijakan dan
Administrasi
Sumber Daya Air
dan Lingkungan
Hidup

Jumlah laporan
bahan evaluasi
atas
implementasi
kebijakan
sumber daya air

1 laporan 1 laporan lOAo/o

Jumlah laporan
bahan evaluasi
atas
implementasi
kebijakan
lingkungan
hidup

1 laporan 1 laporan 109o/o

Pada indikator kineria jumlah laporan bahan evalusi atas implemetasi kebijakan sumber

daya air dan lingkungan hidup, dari target tahun 2018 sebanyak 2 laporan dan

realisasinya juga tercapai 1AA o/o- Hal ini disebabkan karena:

a. Terlaksananya program monitoring dan evaluasi kawasan pertambangan dan

sumber daya air di Kabupaten Malang;;

b. Adanya koordinasi yang baik dengan para stakeholder dalam hal pengendalian

lingkungan hidup.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kineda pada tahun yang

akan datang, adalah :

a. Meningkatkan cakupan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

kualitas lingkungan hidup tidak hanya diwilayah potensitambang tetapijuga di area

pengeboran air tanah;

b. Melaksanakan koordinasiyang baik dengan para stakeholder.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup serta menjadi bahan evaluasi bagi

pningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepala Bagian Administrasi

Sumber Daya Alam

Kepanjen, Januari 2019

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup

Penata Tingkat I

NrP. 19800616 200604 1 025
Pembina Tingkat I

19680701 199803 2007



LAPORAN KINERJA TAHT]N 2018

BENDAFIARA PENGELUARAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuotabilitas dari pelaksauaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 4nggamn dan atau

bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fimgsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusuoan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta an secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B. Tujuan Pen5rusunan Laporan Kineria

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai !\nrjud pertanggungiawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaman dan untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C. LaporanKinerja

Padadasarrya laporan kinerja disusun oleh setiap tiagkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. UraianTugas dan Fungsi Jabatan

Beadahara pengeluaran mempunyai fugas ;

l. Menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja Sa&er

2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang

3. Mengpji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

5. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikaa dana sesuai keperluan

bela4ia Satker



6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D

dan dokumen-dokumen keuangan lainuya

7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK tennasuk bukti-

bukti pngeluaradtagihan pembayaran

9. Meneliti kesediaan dana dalarn ROK dan DIPA serta ketepatan pembebanaa

anggarafr. sesuai reata anggaran pengeluaran

10. Menyampaikaa dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA

melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut

11. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-tlP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU)

12. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan

Periotah Pembayaran

13. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran bela{a Satker

14. Membuat Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belmja sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku

15. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas taghan I

permintaan pembayaran tersebut.

16. KPA menelitilmemeriksa dokumen pennintaan uang/penyelesaian SPJ dari Atasan

Langsrmg PUMK/Pejabat pembuat komitnendan setelah mendapat persetujuan dari

KPA., Bendahara Pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja atau membayar.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya tertib

administrasi keuangan
Jurnlah pengajuan SPP gu,
SPP UP dan SPP LS

24 SPP

Jumlah Laporan Pajak
yang benar dan tepat
waktu

12Laparan

Jumlah Laporan SPJ yang
tepat waktu

12 Laporan

No Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
{%\

1. Terlaksananya
tertib
administrasi
keuangan

Jumlah
peagajuan SPP
gs SPP UP dan
SPP LS

24 SPP 40 SPP l660/o

Jumlah Laporan
Paiak vanp

12 Laporm. 44Laporarr
Penvetoran

208%

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil programlkegixan;



waktu
Jumlah Laporan
SPJ yang tepat
waktu

12 Laporan 12 Laporan 100%

RencanaTindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan

datang, adalah:

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;

Tanggapan Atasan Langsung;

..[.uLuy...hat.lt ,...unlu]r,.,.kv.i.U..dilinflr^Lko.*...l,fi.nr.r1.a...di),/.h,n...t.r.lanJultV.a

Melalui Laporan Kinerja ini dihmapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Penyusman Laporan administrasi keuangan dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Kepa4ien, Januari 2019

Bendahara Pengeluaran

KURNIA DEWTYANTI
Penata muda

NIP. 19841002201001 2 021

4.

5.

Mengetahui,
Kasubag Sumber Daya Air dan

Linglyngan Hidup

\A tlVW
KUST]MA CAHYADI. S.E. M.E

PenataTk.I
NrP. 1 9800 6162006041025



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADMINISTRASI UMUM

A. Pengertian Pelaporan Kineria

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan trgas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kineda.

B. Tuiuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban ;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kineria

Pada dasamya laporan kineda disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perianjian kineria.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Penyusunan Bahan Evaluasi dan Laporan, mempunyai tugas menyiapkan dan

mengumpulkan dan menyusun bahan pelaporan dan pengawasan distribusi pupuk

bersubsidi serta mengumpulkan dan menyusun bahan laporan hasil monitoring

pelaksanaan kebijakan pertanian.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 20't8

No. Sasaran lndikator Kineria Target
1. Mengumpulkan dan

Menyusun bahan
laporan Kebijakan dan
Administrasi Sumber
Daya Tanaman
Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan
Ketahanan Pangan

Jumlah drafi pelaporan

HasilMonitoring
Pelaksanaan Tugas
Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida
(KP3) Kabupaten Malang

1 laporan

2 Jumlah draft pelaporan

HasilMonitoring
Pelaksanaan
implementasi kebijakan
sumber daya tanaman
pangan, hortikultura,
perkebunan dan

1 laporan



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada indikator sasaran jumlah pelaporan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

dari target tahun 2018 sebesar 2 kali plaporan realisasinya adalah 2 kali pelaporan. Hal

ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dengan para sfakeholder dalam hal

pengumpulan dan penyusunan bahan pelaporan dan pengawasan distribusi pupuk

bersubsidi dan pemantauan implementasi kebijakan Sumber Dya Tanaman Pnagan,

Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

RencanaTindakLanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang

akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;

b. Melaksanakan koordinasiyang baik dengan para stakehalder.

Tanggapan Atasan Langsung;

T n r,:r.e..&.lr r h.......&. s..?... ............ .

3.

4.

No. Sasaran lndikator Kinerja Target Capaian
(a/al

1. Mengumpulkan dan
menyusun bahan
pelaporan dan
pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi yang
terdiri dari :

a. Laporan hasil
monitoring

b. Laporan kios
pengecer

c. Laporan realisasi

Jumlah draft pelaporan hasil
pengawasan penyaluran
distribusi pupuk bersubsidi
yang disajikan kepada
pimpinan

1 laporan lAAo/o

Mengumpulkan dan
menyusun bahan
laporan pertanian
terdiridari :

a. Data hasil
pemantauan peran
kelompok wanita
tani (KWT)

b. Data luas tambah
tanam (LTT)
Kab.Malang

c. Data produktifitas
gabah dan iaqung

Jumlah draft dokumen
laporan hasil monitoring
implementasi kebijakan
Sumber Daya Tanaman
Pangan,Hortikultura,
Perkebunan dan Ketahanan
Pangan

1 laporan lOOa/o



Melalui Laporan Kireda inidiharapkan bisa menjadigambaran capaian kinerja khususnya .

Penyusunan Bahan Evaluasi dan Laporan dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kepanjen, Januari 2019

Perencana,Kepala Sub.Bag Sumber Daya Tanaman
Pangan,Hortikultura, Perkebunan dan

Penata Tk. I

NlP. 19791130 200604 1 022
Penata Muda Tk. I

NrP. 1 9690707 199202 2 002

Pangan





























Lampiran Surat Bupati Malang
Nomor : 069.5/ og4 l35.O7.A3'4,|2O18
Tanggal : rt Januari 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 (SEMESTER ll)

PENGADMINISTRASI PERSURATAN

L Fengertian Pelaporan Kineria

Pehporan Kineria merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perianjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tuiuan Penyusunan Laporan Kinerja

1- fJbmberikan informasi kineda yang terukur kepada pemberi mandate atas kineda

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaman dan untuk

rneningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C Laporan Kinerja

Padadasarnya laporan kineria disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

1. UraianTugas dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasi persuratan mempunyai tugas ;

1. Mengagenda surat masuk dan surat keluar

2. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan



2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Semester ll Tahun 2018

No. Sasaran lndikator Kineria Target
1. Tertib administrasi

persuratan
Jumlah surat masuk
dan surat keluar yang
tereoistrasi

550 surat

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No. Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
P/ol

1. Tertib
administrasi
persuratan

Jumlah surat
masuk dan
surat keluar
yang
tereqistrasi

550 surat 901 surat 163,81
o/o

1. RencanaTindaklanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kineda pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan tertib

administrasi persuratan ;

Tanggapan Atasan Langsung:

*m,l.m..!.

rftfafui Laporan Kineria ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

tlrrsrsnya Penyusunan Laporan administrasi persuratan dan menjadi bahan evaluasi

fii peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

5

Mengetahui,
Kasubag Sumber Daya Tanaman

Fangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Penata Tk.l
NlP. 19791130 200604 1 022

Kepanjen, r9 Januari 2019

Pengadmi nistrasi Percuratan

l9Jatanan Pangan

RISKI WAHYU WIJAYANTO. SE



Lampiran Surat BuPati Malang
Nomor : 069.51 aA 135.A7.03412018

Tanggal : D Januari20l9

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 (SEMESTER ll)

PENGELOLA DATA BASE

A Fengertian PelaPoran Kineria

pehporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

furBsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

iltggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perianjian Kineria yang telah dibuat dan disepakati.

hial terpenting yang diperlukan dalam

pengukuran kinerja dan evaluasi serta

a nalisis terhadap pengukuran kinerja.

penyusunan laporan kinerja adalah

pengungkapan secara memadai hasil

B. Tuiuan Penyusunan Laporan Kineria

1. gsnberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kineda

yang telah dan seharusnya dicapai sebagaiwujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaan dan untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang'

C, Laporan Kineria

Fada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja'

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

'l Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

Pengolah Data memPunYaitugas ;

1. Mengumpulkan data tentang sumber daya peternakan dan perikanan

2. Mengolah data tentang sumber daya peternakan dan perikanan

3. Penyusunan laporan akhir kegiatan

r



L Perencanaan/Perlanjian Kinerja Semester ll Tahun 2018

No. Sasaran lndikator Kinerja Target
1 Mengumpulkan dan

mengolah data
bahan laporan
kebijakan dan
administrasi sumber
daya peternakan dan
perikanan

Jumlah data hasil
analisis kebijakan dan
admnistrasi sumber
daya peternakan dan
perikanan

11 dala

3 Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
(o/ol

1. Mengumpulkan
dan mengolah
data bahan
laporan
kebijakan dan
administrasi
sumber daya
peternakan dan
perikanan

Jumlah data
pelaporan
hasil analisis
data
admnistrasi
sumber daya
peternakan

11 data 11 data lAOo/o

Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;

Tanggapan Atasan Langsung;

...In*s*\-"*:..\:*snr....*s....\:s*:r.!.lg:...6s:h....!ss.*S:....y.*3....

....:.y*\.... h:*:.xs..: .....\=. g... ............

lHri Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

liluusnya Penyusunan Laporan pengumpulan data dan menjadi bahan evaluasi bagi

pqhgl€tan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, t? Januari 2019

Kasubag Sumber Peternakan dan

ERLEN BERLIANTINA K. SE
Penata

NrP 19U0827 200904 2 042

Mengetahui,

LULUK S MURDAYANI. S,Sos



Lampiran Surat Bupati Malang
Nomor : 069.5/ o'tq 135.07.034DA18
Tanggal : r9 Jsnuari 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 20',18 (SEMESTER ll)

PENGEMUDI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

=elaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

';ngsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

iang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

Cokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

-lal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

cengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

a nalisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tuiuan Penyusunan Laporan Kinerja

f - irlemberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagaiwujud pertanggungjawaban;

2- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaman dan untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

G. laporan Kinerja

Padadasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

laporan Kineda disajikan dengan memuat informasitentang :

1- Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Pengemudi mempunyai tugas ;

1. Melayani pimpinan sebagai pengemudi

2- Melakukan servis, dan membersihkan kendaraan



- )enencanaan/Perjanjian Kinerja Semester ll Tahun 2018

No. Sasaran !ndikator Kineria Target
,1, Membantu melayani

pimpinan baik dalam
daerah maupun luar
daerah

Jumlah kegiatan yang
dilavani

50 kegiatan

Jumlah servis yang
dilakukan

1 kali

3 Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No. Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
(o/ol

1 Membantu
melayani
pimpinan baik
dalam daerah
maupun luar
daerah

Jumlah
kegiatan yang
dilavani

50
kegiatan

50 kegiatan 1A0o/o

Jumlah servis
yang dilakukan

1 kali 1 kali 100o/o

Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Menjaga profesionalisme dan berintegritas untuk melayani pimpinan dalam

hal perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi.

- Tanggapan Atasan Langsung;

Hti Laporan Kineria ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kineria

fisusnya Penyusunan Laporan perjalanan dinas dan menjadi bahan evaluasi bagi

pelipl€tan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, e1 Januari 201 I
PengemudiKasubag Sumber ?qy" Peternakan dan

Perikanan

ERLEN BERLIANTINA K. SE
Penata

NlP. 198r'.0827 2009M 2 002

IRAWAN SUHATNO. SE

Mengetahui,



Lampiran Surat Bupati Malang
Nomor : 069.51 oA 135.07.03412018
Tanggal : a9 Januan20l9

LAPORAN KINERJA TAHUN 2A18 (SEMESTER ll)

PRAMUBAKTI

A, Pengertian Pelaporan Kineria

Delaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

'-ngsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

,anrg dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

:okumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

-ral terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

;engukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

a ralisis terhadap pengukuran kinerja.

ts llujuan Penyusunan Laporan Kineria

: Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagaiwujud pertanggungjawaban;

2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaan dan untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang,

C, Laporan Kinerja

Padadasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

Pramubakti mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan kegiatan kebersihan ruangan dan perlengkaan kantor;

2. Melaksanakan kegiatan lain-lain yang diperintah oleh atasan.



i )erencanaan/Perjanjian Kinerja Semester ll Tahun 2018

Ho. Sasaran lndikator Kineria Target
1_ Terlaksananya

kebersihan ruangan
dan pedengkapan
kantor

Jumlah kegiatan
kebersihan di Bagian
Administasi Sumber
Daya Alam Setda.

120 kegiatan
kebersihan

3 Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No. Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
(o/o1

1. Terlaksananya
kebersihan
ruangan dan
perlengkapan
kantor

Jumlah
kegiatan
kebersihan di
Bagian
Adminisfasi
Sumber Daya
Alam Setda.

120
kegiatan
kebersihan

120
kegiatan
kebersihan

100%

{- Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kineria pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Meniaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal kebersihan ruangan dan

perlengkapan kantor

5 Tanggapan Atasan Langsung;

I i :l s:"\ \::l . . . . . .H .')q.:I.:. . . . .* :-'. . . ., )sY.:\ . . . .*:. r Y:

Itetatui Laporan Kineria ini diharapkan bisa menjadi

lf,rususnya Penyusunan Laporan kebercihan kantor dan

perftgl€tan kineria ditahun mendatang. Terima Kasih.

gambaran capaian kineria

menjadi bahan evaluasi bagi

Kepanien, r) Januari 20tg

Pramubakti

,'[ \ t

/\\_)(\
/\

ADITYA CAHYA AI{TOilI

Mengetahui,

NrP. 19UO827 2m904 2 002



Lampiran Surat Bupati Malang
Nomor : A69.51 o\q l35.A7.O3r',nO18
Tanggal : a)Januan2019

LAPORAN KTNERJA TAHUN 2A18 (SEMESTER il)

PENGELOLA KEUANGAN

A. Fengertian Pelaporan Kinerja

Pekaporan Kineria merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kineda dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kineda.

B, Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan infonnasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kineda

yang telah dan seharusnya dicapai sebagaiwujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaan dan untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Padadasarnya laporan kineria disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

Pengelola Keuangan mempunyai tugas ;

1. Mempersiapkan kelengkapan berkas berkas pembuatan SPP, SPM yang

akan diajukan

2. Melakukan entri dan back up data pada aplikasi keuangan

3. Penyusunan Laporan Akhir kegiatan
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No. Sasaran lndikator Kinerja Target
Peningkatan tertib
administrasi
keuangan

Jumlah laporan
keuangan sesuai
pedoman dan tepat
waktu serta bukti
pengeluaran yang

dicatat.

6 laporan dokumen
pendukung keuangan

3 Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
(o/o)

1. Peningkatan
tertib
administrasi
keuangan

Jumlah
laporan
keuangan
sesuai
pedoman dan
tepat waktu
serta bukti
pengeluaran
yang dicatat.

6laporan
dokumen
pendukung
keuangan

6laporan
dokumen
pendukung
keuangan

1AO%

Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;

Tanggapan Atasan Langsung;

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Penyusunan Laporan administrasi keuangan dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui,
Kasubag Sumber Daya Air dan

KUSUMA CA}+YADI. SE. ME
Penata Tk. I

NrP 19800616 2006M 1025

Kepanjen, 19 Januari 2019

Lingkurygan Hidup
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LAPORAN KTNERJA TAHUN 2018 (SEMESTER rr)

ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP

L Pongertian Pelaporan Kinerja

Fehporan Kineria merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fur1gsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perianiian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kineda dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagaiwujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerimaman dan untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. laporan Kinerja

Padadasarnya laporan kineda disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan iabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasitentang :

1. Uraian Tugas dan FungsiJabatan

Analis KonservasiAir dan Lingkungan Hidup mempunyaitugas ;

1. Mengumpulkan data bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan tugas

di Bidang SDA dan LH

2. Melakukan monitoring dan evaluasi

3. Penyusunan LaporanAkhirkegiatan
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No" Sasaran lndikator Kinerja Target
' Mengumpulkan dan

menyusun bahan
laporan kebrjakan dan
administrasi sumber
daya air dan
lingkungan hidup

Jumlah draft Iaporan
hasil evaluasi sumber
daya air dan lingkungan
hidup

2 dratt hasil evaluasi

I Ev,aluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No Sasaran lndikator
Kineria

Target Realisasi Capaian
(o/o)

1. Mengumpulkan
dan menyusun
bahan laporan
kebijakan dan
administrasi
sumber daya air
dan lingkungan
hidup

Jumlah draft
laporan hasil
evaluasi
sumber daya
air dan
lingkungan
hidup

2 draft
hasil
evaluasi

2 draft hasil
evaluasi

1A0o/o

4- Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang, adalah :

a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam halpelaporan;

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kineda

khususnya Penyusunan Laporan hasil evaluasi sumber daya air dan lingkungan hidup

sehingga menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja ditahun mendatang. Terima

Kasih.

Mengetahui,
Kasubag Sumber Daya Air dan

Lingkungan Hidup

"./
KUSUMA CAHYADI. SE. ME

Penata Tingkat I

NtP. 19800616 2006M 1 025

Kepanjen, 21 Januari 2019

Analis Konservasi Air dan Lingkungan
Hidup
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