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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
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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
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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,
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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
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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



+

q

i ;e'encanaan/Perlanjian Kinerja Semester ll Tahun 2018

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



: tr?"i-=raanPerlanjian Kinerja Semester I Tahun 2018

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

M(
ll(A I(ASUARINA SAtllASlH. S.Hut


