
 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja  

 

Jumlah dokumen usulan program 

kegiatan urusan kepegawaian 

     1 dokumen 

Terlaksananya analisis 

kompetensi setiap pegawai 

untuk mengetahui kesenjangan 

kompetensi dengan yang 

dibutuhkan 

 

Jumlah dokumen matrik kompetensi 

pegawai sesuai uraian jabatannya 

     4 dokumen 

Tersusunnya konsep rencana 

peningkatan kompetensi 

pegawai berdasarkan hasil 

analisis untuk pembinaan 

profesionalisme pegawai 

 

Jumlah dokumen program dan laporan 

pengembangan kompetensi pegawai  

     2 dokumen 

Tersusunnya laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha, Analis Sumber Daya Manusia 
Aparatur, 

   
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Laili Rachmah, S.Psi 
NIP. 197408222001122001     NIP. 197906052003122001 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan 

terklasifikasi dokumen 

ketatalaksanaan  

Jumlah dokumen responden Instrumen 

Kepuasan Masyarakat, dokumen lapor 

LHKPN dan LHKASN, dokumen 

POS, dokumen hasil survey instrumen 

integritas jabatan dan instrumen 

integritas organisasi yang terkumpul 

     6 dokumen 

Terinput dan tersimpannya 

dokumen ketatalaksanaan  

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terinput dan tersimpan 

6 dokumen 

Terolahnya dokumen 

ketatalaksanaan sesuai dengan 

klasifikasi sebagai bahan 

analisis 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terolah sesuai klasifikasi sebagai bahan 

analisis 

4 dokumen 

Terekapitulasinya dokumen 

ketatalaksanaan 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terekapitulasi 

4 dokumen 

Terverifikasi dan 

terkonfirmasinya dokumen 

ketatalaksanaan untuk 

keakuratan data 

Jumlah dokumen yang terverifikasi dan 

terkonfirmasi  

4 dokumen   

Tersajinya dokumen 

ketatalaksanaan sesuai 

prosedur agar mudah 

digunakan 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

tersaji 

4 dokumen 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,    Analis Tata Laksana, 

 

         

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Harry Praja Muda K, SH 

NIP. 197408222001122001     NIP. 197308142001121001 



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan 

terklasifikasi dokumen 

ketatalaksanaan  

Jumlah dokumen responden Instrumen 

Kepuasan Masyarakat, dokumen lapor 

LHKPN dan LHKASN, dokumen 

POS, dokumen hasil survey instrumen 

integritas jabatan dan instrumen 

integritas organisasi yang terkumpul 

     6 dokumen 

Terinput dan tersimpannya 

dokumen ketatalaksanaan  

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terinput dan tersimpan 

6 dokumen 

Terolahnya dokumen 

ketatalaksanaan sesuai dengan 

klasifikasi sebagai bahan 

analisis 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terolah sesuai klasifikasi sebagai bahan 

analisis 

4 dokumen 

Terekapitulasinya dokumen 

ketatalaksanaan 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

terekapitulasi 

4 dokumen 

Terverifikasi dan 

terkonfirmasinya dokumen 

ketatalaksanaan untuk 

keakuratan data 

Jumlah dokumen yang terverifikasi dan 

terkonfirmasi  

4 dokumen   

Tersajinya dokumen 

ketatalaksanaan sesuai 

prosedur agar mudah 

digunakan 

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

tersaji 

4 dokumen 

 
Tugas tambahan 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpul dan 

terklasifikasinya dokumen 

berkas PAK Guru Golongan 

IV/b ke atas 

Jumlah dokumen berkas PAK guru 

yang terinput dan terklasifikasi 

(PAUD, Dikdas dan Dikmensus) 

3 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terinput dan tersimpannya 

dokumen berkas PAK Guru 

golongan IV/b keatas 

Jumlah dokumen berkas PAK Guru 

yang terinput dan tersimpan 

1 dokumen 

Terekapitulasinya dokumen 

berkas PAK Guru golongan 

IV/b keatas 

Jumlah dokumen berkas PAK Guru 

terekapitulasi  

3 dokumen 

Tersajinya dokumen data Guru 

yang sudah dilakukan 

Penilaian 

Jumlah dokumen data guru yang sudah 

dinilai tersaji (Dikdas dan Dikmensus) 

2 dokumen 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,    Pengelola Data Tata Organisasi   

dan Tata Laksana, 

 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Ike Parmawaty, S.E. 

NIP. 197408222001122001     NIP. 197709232001122002 

 Keuangan,  



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Kepegawaian 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terinputnya data 

mutasi/pangkat, 

pemberhentian, dan urusan 

kepegawaian lainnya di 

lingkungan unit kerja sesuai 

dengan format pengolahan data 

Jumlah data mutasi dan kehadiran 

pegawai terinput sesuai format 

2 dokumen 

Terolahnya data 

mutasi/pangkat, 

pemberhentian, dan urusan 

kepegawaian lainnya di 

lingkungan unit kerja sesuai 

dengan klasifikasinya 

Jumlah data mutasi dan kehadiran 

pegawai terolah sesuai klasifikasi 

2 dokumen 

Terekapitulasinya data 

mutasi/pangkat, 

pemberhentian, dan urusan 

kepegawaian lainnya di 

lingkungan unit kerja sesuai 

dengan jenis data 

Jumlah ringkasan data mutasi dan 

kehadiran pegawai 

2 dokumen 

Terverifikasinya dan 

terkonfirmasinya data 

mutasi/pangkat, 

pemberhentian, dan urusan 

kepegawaian lainnya di 

lingkungan unit kerja untuk 

keakuratan data 

Jumlah data mutasi dan kehadiran 

pegawai terverifikasi dan terkonfirmasi 

2 dokumen 

Tersusunnya pemutakhiran 

data mutasi/pangkat, 

pemberhentian, dan urusan 

kepegawaian lainnya 

Jumlah data mutasi dan kehadiran 

pegawai terkini  

2 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang telah dilaksanakan 

1 laporan 

 
 
 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Umum,     Pengelola Kepegawaian, 

 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Abdul Basyir, S.Pd. 
NIP. 197408222001122001     NIP. 197611102001121005 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Kepegawaian 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  :Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 :Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 :Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya konsep Daftar 

Urut Kepangkatan 

Jumlah rancangan daftar nama-nama 

pegawai berdasarkan golongan dari 

yang tertinggi sampai dengan yang 

terendah 

1 dokumen 

Tersusunnya konsep surat 

kepegawaian sesuai dengan 

jenis kebutuhan 

Jumlah dokumen surat-surat 5 dokumen 

Terprosesnya usul izin belajar 

dan tugas belajar pegawai 

Jumlah dokumen surat pengusulan dan 

surat Keputusan Izin Belajar dan Tugas 

Belajar 

2 dokumen 

Terprosesnya usul cuti pegawai 

ASN 

Jumlah dokumen surat permintaan cuti 36 dokumen 

Tertata dan terarsipkan 

dokumen kepegawaian sesuai 

dengan prosedur agar tertib 

administrasi 

Jumlah dokumen surat-surat 

kepegawaian 

107 dokumen 

Tersusunnya laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah dokumen rekap hasil pekerjaan 12 dokumen 

Terprosesnya usul penetapan 

Jabatan dan Pangkat Guru DKI 

Jumlah dokumen berkas PAK dan 

rekap dokumen PAK Guru DKI 

Golongan IV/b ke atas 

1 dokumen 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Kepegawaian, 
          
         
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Agus Darmawan, S.T., M.Ak. 
NIP 197408222001122001     NIP 197901042003121002 



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Kepegawaian 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya bahan usul 

Kenaikan Pangkat Reguler 

Jumlah dokumen SK KP Reguler 

periode April dan Oktober 

     2 dokumen 

Tersusunnya konsep SK 

Kenaikan Gaji Berkala 

Jumlah dokumen SK KGB yang telah 

ditandatangani 

35 dokumen 

Terverifikasinya dokumen 

yang sudah diterbitkan sesuai 

usulan dari lembaga 

Jumlah dokumen hasil usulan yang 

sudah terbit: 1 dokumen usul Pensiun 

dan 2 dokumen usul Kenaikan Pangkat 

3 dokumen 

Tersusunnya konsep surat 

kepegawaian di lingkungan 

unit kerja  

Jumlah dokumen surat yang telah 

disetujui : 

35 dokumen usul KGB, 1 dokumen 

usul Pensiun dan 2 dokumen usul 

Kenaikan Pangkat 

38 dokumen 

Tersusunnya bahan usul 

Pemberhentian karena telah 

mencapai Batas Usia Pensiun 

(BUP) 

Jumlah dokumen SK Pensiun  1 dokumen 

Tertatanya arsip dokumen 

kepegawaian sesuai prosedur 

agar tertib administrasi 

Jumlah dokumen pegawai yang tertata 

sesuai jenisnya sejumlah PNS 

107 dokumen 

Terprosesnya usul penetapan 

Jabatan dan Pangkat Guru DKI 

Jumlah dokumen berkas PAK dan 

rekap dokumen PAK Guru DKI 

Golongan IV/b ke atas 

1 dokumen 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Kepegawaian, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Nurul Isnaini, S.Sos. 
NIP. 197408222001122001     NIP. 196504121988102001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Kepegawaian 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  :Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 :Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 :Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya konsep Daftar 

Urut Kepangkatan pegawai 

Jumlah  dokumen DUK pegawai yang 

disusun berdasarkan golongan dari 

yang tertinggi sampai dengan yang 

terendah 

1 dokumen 

Tersusunnya konsep surat 

kepegawaian sesuai dengan 

jenis kebutuhan di lingkungan 

unit kerja 

Jumlah dokumen surat pengantar 

DUPAK, surat pengantar usul izin 

belajar dan tugas belajar, surat 

keterangan, surat undangan rapat. 

10 dokumen 

Terprosesnya usul izin belajar 

dan tugas belajar pegawai di 

lingkungan unit kerja 

Jumlah dokumen surat pengusulan dan 

Surat Keputusan Izin Belajar dan 

Tugas Belajar pegawai 

2 dokumen 

Terprosesnya usul cuti pegawai  Jumlah dokumen surat cuti pegawai  36 dokumen 

Tertatanya arsip dokumen 

kepegawaian sesuai dengan 

prosedur  

Jumlah dokumen pegawai yang tertata 

sesuai jenisnya sejumlah PNS 

107 dokumen 

Tersusunnya laporan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan rekap cuti dan izin 

pegawai 

2 laporan 

Terprosesnya usul penetapan 

Jabatan dan Pangkat Guru DKI 

Jumlah dokumen berkas PAK dan 

rekap dokumen PAK Guru DKI 

Golongan IV/b ke atas 

1 dokumen 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Kepegawaian, 
          

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Nuryati, S.Sos. 
NIP. 197408222001122001     NIP. 197203282002122002 



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Bendahara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Memproses usul pencairan 

anggaran kepada KPPN 

berdasarkan persetujuan 

PPSPM 

Jumlah proses usulan pencairan 

anggaran berdasarkan sptjm 

15 dokumen 

Menerima dan menyimpan 

uang sesuai dengan jumlah 

pencairan 

Jumlah revolving uang persediaan 

untuk pembayaran kegiatan 

15 dokumen 

Menatausahakan dan 

membukukan penggunaan 

anggaran yang berada dalam 

pengelolaannya 

Jumlah pertanggungjawaban atas 

revolving uang persediaan 

15 dokumen 

Mengelola rekening tempat 

penyimpanan uang persediaan 

Jumlah rekening yang berada dalam 

pengelolaan bendahara 

1 dokumen 

Melakukan verifikasi dan 

pengujian dokumen 

pengeluaran keuangan yang 

diajukan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Jumlah kuitansi pembayaran yang telah 

diverifikasi atas pengajukan oleh PPK 

1000 dokumen 

Melakukan pembayaran sesuai 

dengan kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan PPK 

Jumlah kuitansi yang dibayarkan dan 

SPM yang dicairkan 

1000 dokumen 

Melakukan 

pemotongan/pemungutan dan 

penyetoran dari pembayaran 

yang dilakukan 

Jumlah pasal  pajak yang dipungut dan 

disetorkan oleh bendahara 

5 dokumen 

Menyusun laporan pajak, 

pertanggungjawaban (LPJ) 

keuangan, daya serap anggaran 

Jumlah laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) yang tersusun  

12 laporan 

Menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada 

Kepala KPPN 

Jumlah laporan pertanggunjawaban 

yang dilaporkan maksimal tanggal 10 

setiap bulannya 

12 laporan 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Bendahara, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Anisah, S.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197508172008012018 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Bendahara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyiapkan penyusunan 
proposal target penerimaan 
tahun berjalan sesuai dengan 
hasil evaluasi tahun 
sebelumnya 

Proposal yang tersusun atas  target 
penerimaan tahun sebelumnya 

1 dokumen 

Tercatat dan tersetornya 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak kepada Kas Negara 

sesuai waktu yang telah 

ditentukan  

Jumlah dokumen PNBP yang 

disetorkan  

70 dokumen 

Menyusun pembukuan PNBP 

sesuai standar SAI 

Jumlah dokumen hasil pembukuan 

PNBP setiap bulannya yang tersusun 

12 laporan 

Menyusun bahan dan 

melaksanakan rekonsiliasi 

PNBP dengan KPPN 

Jumlah dokumen PNBP yang 

direkonsiliasi 

70 dokumen 

Menyusun laporan capaian 

atau relisasi PNBP unit kerja 

per  triwulan 

Jumlah  laporan capaian atau realisasi 

PNBP Triwulan unit kerja yang 

tersusun 

4 laporan 

Terinput data PNBP sesuai 

aplikasi PAUD Dikdasmen 

Jumlah dokumen PNBP yang diinput 70 dokumen 

Menyusun laporan Tahunan  

hasil pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

1 laporan 

 



 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Bendahara, 
 
 
        
  
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Triono Budi Santoso, S.AB 
NIP 197408222001122001     NIP 197503252005011002 

 Keuangan,  







 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Verifikator Keuangan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data usul 
pelaksanaan anggaran di 
lingkungan unit kerja 

Jumlah usulan pencairan anggaran 
untuk pembuatan Surat Perintah 
Membayar (SPM) 

120 dokumen 

Mengklasifikasi usul 

pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan jenisnyauntuk 

memudahkan pengelolaan 

Jumlah rekap realisasi anggaran sesuai 

dengan output kegiatan 

7 dokumen 

Mencetak dokumen register 

melalui aplikasi surat 

permintaan pembayaran dan 

surat perintah membayar untuk 

disampaikan kepada pejabat 

penanda tangan surat 

permintaan membayar dan 

surat perintah membayar 

Jumlah dokumen SPP dan SPM yang 

tersusun 

120 dokumen 

Melakukan verifikasi dan 

validasi usul surat permintaan 

pembayaran dan surat perintah 

membayar 

Jumlah dokuemn SPP dan SPM yang 

telah diverifikasi dan di validasi 

120 dokumen 

Menyusun rekapitulasi data 

usul permintaan pembayaran 

sesuai dengan jenis mata 

anggaran 

Jumlah rekap surat permintaan 

pembayaran yang tersusun 

12 dokumen 

Menyusun rekapitulasi data 

usul pelaksanaan anggaran 

sesuai dengan substansi 

sebagai bahan informasi 

Jumlah data realisasi penyerapan 

anggaran yang tersusun setiap bulan 

12 dokumen 

Menyajikan data usul 

permintaan pembayaran dan 

pelaksanaan anggaran 

Jumlah rekap data realisasi daya serap 

yang tersusun 

12 dokumen 

Menyimpan dokumen usul Jumlah dokumen SPP dan SPM yang 120 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

pelaksanaan anggaran, surat 

permintaan pembayaran dan 

surat perintah membayar agar 

mudah digunakan kembali 

telah terbit SP2D  

Menyusun konsep laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) di urusan 

keuangan  

Jumlah rancangan laporan kinerja 

urusan keuangan yang tersusun 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Verifikator Keuangan, 
         
 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Lukas Sujarwo, S.E. 
NIP 197408222001122001     NIP 197407042001121001 

 Keuangan,  







 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Keuangan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Koordinasi dengan KPPN 

terkait pencairan SPM dan 

SP2D 

Jumlah Surat Perintah Membayar 

(SPM) yang telah menjadi SP2D 

120 dokumen 

Koordinasi dengan Bank 

terkait pencairan UP dan 

pembayaran kegiatan 

Jumlah laporan rekening bank 12 dokumen 

Mengumpulkan bahan 

pendukung penyusunan 

dokumen keuangan 

Jumlah pendukung dokumen keuangan 

yang tersusun sesuai dengan UP 

15 dokumen 

Mengetik dan mencetak surat-

surat keuangan 

Jumlah sptjm yang tercetak sesuai 

dengan SPM 

120 dokumen 

Menyimpan dan memelihara 

dokumen keuangan 

Jumlah dokumen keuangan yang 

tersusun sesuai dengan UP 

15 dokumen 

Melayani peminjaman 

dokumen keuangan 

Jumlah laporan peminjaman dokumen 

keuangan 

12 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

1 laporan 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Keuangan, 

 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Sumarno, S.Pd. 
NIP 197408222001122001     NIP 197101062002121001 



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Keuangan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Membantu input data pegawai 

ke dalam aplikasi pembayaran 

gaji 

Jumlah usulan gaji pegawai yang 

tersusun 

10 dokumen 

Membantu input data pegawai 

ke dalam aplikasi pembayaran 

uang makan 

Jumlah usulan uang makan pegawai 

yang tersusun 

8 dokumen 

Membantu input data pegawai 

ke dalam aplikasi pembayaran 

tunjangan kinerja pegawai 

Jumlah usulan tunjangan kinerja 

pegawai yang tersusun 

8 dokumen 

membantu pengurusan BPJS 

Kesehatan dan Taspen bagi 

pegawai 

Jumlah usulan BPJS Kesehatan dan 

Taspen yang tersusun 

8 dokumen 

Membantu input data SKPP 

pegawai pensiun ke dalam 

aplikasi gaji 

Jumlah usulan SKPP pegawai pensiun 

yang tersusun setiap bulannya 

5 dokumen 

Membuat kuitansi pengeluaran 

keuangan sesuai dengan 

jumlah permintaan 

Jumlah kuitansi yang dibuat 

berdasarkan permintaan pembayaran 

500 dokumen 

Mengetik dan mencetak surat-

surat keuangan 

Jumlah surat keluar urusan keuangan 

setiap bulannya 

8 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Keuangan 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Slamet Riyadi, S.E. 
NIP 197408222001122001     NIP 196208211982031001 



 
 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 
 

TARGET CAPAIAN 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1  : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2  : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3  : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 
 

 
 

Sasaran Kinerja 
 

Indikator Kinerja 
 

Target Kinerja 

Menyiapkan bahan penyusunan program 

kerja sesuai dengan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Jumlah daftar rekomendasi 

yang tersusun atas 

pelaksanaan program dan 

anggaran tahun sebelumnya 

1 dokumen 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan data 

sesuai dengan kebutuhan dan jenis data 

Jumlah dokumen Kerangka 

Acuan Kerja 

7 dokumen 

Menganalisis bahan-bahan 

penyusunan rencana kerja, program dan 

anggaran sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian 

pekerjaan 

Jumlah dokumen hasil rapat 

triwulan I-IV yang tersusun 

4 laporan 

Menganalisis data dan informasi 

pelaksanaan program dan anggaran tahun 
sebelumnya sebagai bahan 

penyusunan 

Jumlah hasil evaluasi 

pelaksanaan program dan 

anggaran tahun sebelumnya 

yang tersusun 

1 dokumen 

Mengidentifikasi masalah 

program dan anggaran di lingkungan 

unit kerja sesuai dengan hasil analisis 

Terpenuhinya isian aplikasi 

yang ditentukan secara berkala 

4 aplikasi 

Menyusun konsep rencana 

program, kegiatan dan anggaran 

unit kerja 

Konsep Rencana Program 

Kerja dan turunannya 

4 dokumen 

Menyusun konsep Petunjuk 

Operasional Kegiatan 

Terbentuknya kertas kerja 

yang berisikan POK 

4 dokumen 

Menyusun usul Revisi 

Program, Kegiatan dan 

Anggaran 

Menyusun usulan revisi 

program, kegiatan dan 

anggaran secara berkala 

4 dokumen 



 
 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyusun Konsep Laporan 

Keuangan 

Terbentuknya laporan rekonsiliasi 

dengan pihak terkait 

2 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

1 laporan 

 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,                                                Penyusun Program, Anggaran 

dan Pelaporan, 
 
 
 
 

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd                                                   Anton Hadhi Utomo, ST 

NIP 197408222001122001                                                    NIP 197108232003121001 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan 
penyusunan program kerja 
sesuai dengan hasil evaluasi 
tahun sebelumnya 

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi 
internal yang tersusun atas 
pelaksanaan program dan anggaran 
tahun sebelumnya 

     1 dokumen 

Tersusunnya konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan 

data sesuai dengan kebutuhan 

dan jenis data 

Jumlah draft dokumen Perjanjian 

Kinerja unit kerja yang direviu 

14 dokumen 

Terlaksananya analisis bahan-

bahan penyusunan rencana 

kerja, program dan anggaran 

sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan 

penyelesaian pekerjaan 

Jumlah dokumen hasil rapat triwulan I-

IV yang dianalisis 

4 laporan 

Tersusunnya konsep rencana 

strategis, RPJM, dan RKT di 

lingkungan unit kerja  

Jumlah bahan penyusunan Renstra dan 

RKT Lembaga yang terdistribusi dalam 

tim kerja 

1 set 

Terlaksananya analisis data 

dan informasi pelaksanaan 

program dan anggaran tahun 

sebelumnya sebagai bahan 

penyusunan  

Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan 

program dan anggaran tahun 

sebelumnya yang tersusun 

1 dokumen 

Mengidentifikasi masalah 

program dan anggaran di 

lingkungan unit kerja sesuai 

dengan hasil analisis 

Jumlah dokumen rekomendasi atas 

pelaksanaan program dan anggaran 

yang tersusun 

12 dokumen 

Terlaksananya analisis usul 

program, kegiatan, dan 

anggaran dari unit kerja 

sebagai bahan penyusunan 

Jumlah rekap laporan pemantauan 

pelaksanaan program dan anggaran 

Triwulan I-IV yang dianalisis 

5 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

program dan anggaran di 

lingkungan unit kerja  

Tersusunnya konsep capaian 

program, anggaran, dan 

laporan  

Jumlah rancangan laporan kinerja per 

unit kerja yang tersusun 

14 dokumen 

Tersusunnya konsep laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) di unit 

kerja  

Jumlah rancangan laporan kinerja 

Lembaga yang tersusun 

1 dokumen 

Tersusunnya laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

1 laporan 

Terlaksananya tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

1 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Penyusun Program, Anggaran  

dan Pelaporan, 

         
   

Rina Harjanti, S.Si.      Hertanti Erna Kesuma, S.E., S.S. 
NIP 197408222001122001     NIP 197507092001122001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Barang Milik Negara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyiapkan bahan penyusunan 

program kerja sesuai dengan 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Jumlah usulan program berdasarkan 

kebutuhan dan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

     1 dokumen 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan 

data barang milik negara 

 

Jumlah instrumen untuk mendukung 

keterlaksanaan prosedur pengelolaan 

BMN 

3 instrumen 

Menganalisis data barang milik 

negara untuk mengetahui 

permasalahannya 

 

Jumlah dokumen hasil analisis data 

SIMAK BMN 

1 laporan 

Mengidentifikasi masalah 

barang milik negara 

berdasarkan hasil analisis 

 

Jumlah inventarisasi masalah 

pengelolaan BMN 

12 dokumen 

Menyusun konsep rekomendasi 

dan saran pemecahan masalah 

barang milik negara 

 

Jumlah konsep rekomendasi dan saran 

pemecahan masalah barang milik 

negara 

12 dokumen 

Menyiapkan konsep rencana 

kebutuhan barang milik negara 

sesuai dengan prosedur 

 

Jumlah dokumen kebutuhan pengadaan 

barang/jasa 

1 dokumen 

Menyiapkan bahan evaluasi 

pengelolaan barang milik 

Jumlah hasil evaluasi kegiatan 

pengelolaan barang milik negara 

12 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

negara 

Menyusun konsep laporan 

barang milik negara 

 

Jumlah laporan SIMAK BMN yang 

terverifikasi 

2 dokumen 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Barang Milik Negara  

 

 
 

Rina Harjanti, S.Si.      Irni Wulandari, S. Pt. 

NIP 197408222001122001     NIP 197506142001122001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Barang Milik Negara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data BMN dari 

unit kerja dan sumber lain 

Jumlah data BMN dari unit kerja dan 

sumber lain 

2 dokumen 

Menginput data BMN sesuai 

format pengolahan data 

Jumlah data BMN sesuai format 

pengolahan data 

12 dokumen 

Mengolah data BMN sesuai 

dengan klasifikasinya sebagai 

bahan analisis  

Jumlah data BMN sesuai dengan 

klasifikasinya sebagai bahan analisis  

       12 dokumen 

Memverifikasi dan 

mengonfirmasi data BMN untuk 

keakuratan data  

Jumlah verifikasi dan konfirmasi data 

BMN untuk keakuratan data 

        12 dokumen 

Merekapitulasi data BMN sesuai 

dengan jenis data sebagai bahan 

informasi 

 

Jumlah rekap data BMN sesuai dengan 

jenis data sebagai bahan informasi 

1 dokumen 

Menyimpan data BMN sesuai 

dengan prosedur agar mudah 

digunakan/ditemukan 

 

Jumlah data BMN sesuai dengan prosedur 

agar mudah digunakan/ditemukan 

 

12 dokumen 

Melayani permintaan data BMN 

sesuai dengan ketentuan 

Jumlah layanan permintaan data BMN 

sesuai dengan ketentuan 

1 dokumen 

 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengelola Barang Milik Negara  

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Elma Amelya, S.Pd 

NIP. 197408222001122001     NIP. 198405202003122001 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Barang Milik Negara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya data BMN dari unit 

kerja dan sumber lain 

Jumlah data BMN yang dari unit kerja dan 

sumber lain 

2 dokumen 

Merekam data BMN sesuai format 

pengolahan data 

Jumlah data BMN sesuai format pengolahan 

data 

12 dokumen 

Mengolah data BMN sesuai dengan 

klasifikasinya sebagai bahan 

analisis  

Jumlah data BMN sesuai dengan 

klasifikasinya sebagai bahan analisis  

       12 dokumen 

Merekapitulasi data BMN sesuai 

dengan jenis data sebagai bahan 

informasi 

Jumlah rekapitulasi data BMN sesuai dengan 

jenis data sebagai bahan informasi 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 

data BMN untuk keakuratan data  

Jumlah verifikasi dan konfirmasi data BMN 

untuk keakuratan data 

        12 dokumen 

Menyajikan data BMN sesuai 

dengan ketentuan dan perintah 

atasan 

Jumlah data BMN yang tersaji sesuai dengan 

ketentuan dan perintah atasa 

1 dokumen 

Menyimpan data BMN sesuai 

dengan prosedur agar mudah 

digunakan/ditemukan 

Jumlah data BMN sesuai dengan prosedur 

agar mudah digunakan/ditemukan 

12 dokumen 

Melayani permintaan data BMN 

sesuai dengan ketentuan 

Jumlah layanan permintaan data BMN sesuai 

dengan ketentuan 

1 dokumen 

Melakukan rekonsiliasi data BMN 

di lingkungan unit kerja dengan 

pihak terkait 

Jumlah data BMN yang disinkronisasi di 

lingkungan unit kerja dengan pihak terkait 

12 dokumen 

 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengelola Barang Milik Negara  

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     R. Sigit Sumaryo, S.Pd 

NIP 197408222001122001     NIP 198101052002121001 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Barang Milik Negara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Membuat kode inventaris 

BMN dalam memudahkan 

pendataan 

Jumlah BMN yang telah dibuat kode 

inventaris 

1 dokumen 

Melayani permintaan dan 

peminjaman BMN  

Jumlah data permintaan dan 

peminjaman BMN  

12 dokumen 

Melakukan pemgelompokan 

BMN berdasarkan kondisi 

Jumlah data BMN sesuai dengan 

kondisi 

       1 dokumen 

Melakukan pendataan rekap 

jumlah barang persediaan  

Jumlah rekap stock opname barang 

persediaan 

        12 dokumen 

Mengumpulkan arsip dan 

dokumen BMN 

Jumlah rekap arsip atau dokumen 

BMN 

1 dokumen 

Menerima dan memeriksa 

BMN  

Jumlah data BMN yang diterima 1 dokumen 

 

 

        Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengelola Barang Milik Negara  

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Eko Prasetiyo, S.Pd 

NIP 197408222001122001     NIP 198206302014091001 

 Keuangan,  



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Barang Milik Negara 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.2 : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Membuat kode inventaris barang 

milik negara untuk memudahkan 

pendataan 

Jumlah kode inventaris barang milik 

negara tercapai untuk memudahkan 

pendataan  

1 dokumen 

Memberikan layanan permintaan 

dan peminjaman barang milik 

negara sesuai dengan prosedur 

Jumlah dokumen permintaan dan 

peminjaman barang milik negara  

1 dokumen 

Menginventarisir barang milik 

negara untuk memudahkan 

pengelompokan data barang milik 

negara 

Jumlah pengelompokan data barang milik 

negara 

1 dokumen 

Menghitung persediaan jumlah 

dan kondisi barang milik negara 

Jumlah dan kondisi barang milik negara 1 kegiatan 

Menyimpan arsip dan dokumen 

barang milik negara 

Jumlah arsip dan dokumen barang milik 

negara 

1 dokumen 

Melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah hasil pelaksanaan tugas  1 laporan 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh pimpinan 

Jumlah tugas kedinasan lain 1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha     Pengadministrasi BMN 
 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si,M.Pd    Sokib Abdullah,S.Pd 
NIP 197408222001122001    NIP197706232005011004 

 Keuangan,  



 

 

n,  

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Perpustakaan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melakukan pencatatan kegiatan 

pemeliharaan secara  periodik 

Jumlah List pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan yang tersusun 

2  dokumen 

Membuat media layanan 

membaca dalam bentuk video 

Jumlah dan judul video yang dibuat 24 Video 

Menyusun dokumen kegitatan 

Webinar Perpustakaan 

Jumlah kelengkapan dokumen kegiatan 

yang tersusun 

1 Set 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelakasanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

1 Laporan 

 
 
 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Perpustakaan,  

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Ijah Rochimah Boru Sagala, S.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197104162003122001 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Perpustakaan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menginput data sirkulasi 
(Peminjaman buku) 

Jumlah daftar anggota yang meminjam      1 dokumen 

Melakukan pencatatan kegiatan 

pemeliharaan secara  periodik 

Jumlah List pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan 

2  dokumen 

Menyusun laporan data 

pengembangan koleksi 

Jumlah daftar data dan jumlah koleksi 

buku dari hibah. 

1 laporan 

Menginput data pengunjung 

perpustakaan 

Jumlah data dan statistik pengunjung 1 set 

 
 
 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Perpustakaan,  

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Drs. Surya Bai 
NIP 197408222001122001     NIP 196707172002121001 



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Persuratan 

dengan 
Kepala Subbagian Umum 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menerima, memeriksa, dan 

mencatat surat masuk sesuai 

ketentuan 

Jumlah data surat masuk.  4 data surat masuk 

Memberi lembar disposisi dan 

kartu kendali pada 

surat/dokumen untuk 

diserahkan kepada pimpinan 

untuk memberikan arahan 

lebih lanjut  

Jumlah data disposisi surat masuk yang 

dicetak sebagai laporan. 

3 data disposisi 

 

Mendistribusikan surat atau 

dokumen sesuai arahan 

pimpinan 

Jumlah formulir tanda terima surat atau 

dokumen.  

4 formulir tanda 

terima  

Mencatat dan memberi nomor 

arsip/dokumen ke dalam buku 

arsip/sistem aplikasi 

Jumlah data surat keluar yang dicetak 

sebagai laporan.  

3 data surat keluar 

Mencatat dan menyerahkan 

surat keluar kepada caraka 

sesuai dengan ketentuan  

Jumlah formulir tanda terima surat 

keluar. 

4 formulir tanda 

terima 

Mengklasifikasikan surat dan 

arsip/dokumen berdasarkan 

jenis dan sifatnya untuk 

mempermudah dalam 

pencarian 

Jumlah data klasifikasi surat masuk dan 

surat keluar. 

3 data klasifikasi 

Menyimpan, menata, dan 

merawat arsip dan dokumen 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah file yang dipergunakan untuk 

penyimpanan arsip. 

12 file 

Melakukan fasilitasi kegiatan 

persuratan dan kearsipan.  

Jumlah dokumen kegiatan yang sudah 

dilakukan. 

2 dokumen 

Melayani peminjaman arsip 

sesuai dengan prosedur 

Jumlah tanda terima peminjaman surat. 4 tanda terima 

peminjaman 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun.  

12 laporan 

   

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag TU,            Pengadministrasi Persuratan, 

         
Rina Harjanti, S.Si. M.Pd                                     Era Dewi Anugrahati, A.Md. 
NIP 197408222001122001     NIP 197505112005012001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2019 
Pengadministrasi Persuratan 

Dengan 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menerima, memeriksa, dan 

mencatat surat masuk sesuai 

ketentuan 

Jumlah data surat masuk   4 Data surat masuk 

Memberi lembar disposisi dan 

kartu kendali pada 

surat/dokumen untuk 

diserahkan kepada pimpinan 

untuk memberikan arahan 

lebih lanjut 

Jumlah data disposisi surat masuk yang 

di cetak sebagai laporan 

3 Data disposisi 

Mendistribusikan surat atau 

dokumen sesuai arahan 

pimpinan 

Jumlah formulir tanda terima  surat/ 

dokumen    

4  Formulir tanda 

terima 

Mencatat dan memberi nomor 

arsip/dokumen ke dalam buku 

arsip/sistem aplikasi 

Jumlah data surat keluar yang dicetak 

sebagai laporan 

3  Data surat keluar 

Mencatat dan menyerahkan 

surat keluar kepada caraka 

sesuai dengan ketentuan 

Jumlah formulir tanda terima surat 

keluar  

4  formulir tanda 

terima 

Mengklasifikasikan surat dan 

arsip/dokumen berdasarkan 

jenis dan sifatnya untuk 

mempermudah dalam 

pencarian 

Jumlah data klasifikasi surat masuk dan 

surat keluar 

 

3 Data klasifikasi 

Menyimpan, menata, dan 

merawat arsip dan dokumen 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah file yang dipergunakan 

penyimpanan arsip 

10 File  

Melayani peminjaman arsip 

sesuai dengan prosedur 

Jumlah tanda terima  peminjaman surat  4 Tanda terima 

peminjaman 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

 

12   laporan 

 
 

  Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha                  Pengadministrasi Persuratan, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd                 Sri Tutik 
NIP 197408222001122001     NIP 196405061985032003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Persuratan 

dengan 
Kepala Subbagian Umum 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Memberi lembar disposisi dan 

kartu kendali pada 

surat/dokumen untuk 

diserahkan kepada pimpinan 

untuk memberikan arahan 

lebih lanjut 

 

Jumlah data disposisi surat masuk yang 

dicetak sebagai laporan 

 

 

3 Data Disposisi 

Mencatat dan memberi nomor 

arsip/dokumen ke dalam buku 

arsip/sistem aplikasi 

 

Jumlah data surat keluar yang dicetak 

sebagai laporan. 

3 Data Surat Keluar 

Mengklasifikasikan surat dan 

arsip/dokumen berdasarkan 

jenis dan sifatnya untuk 

mempermudah pencarian 

 

Jumlah data klasifikasi surat masuk dan 

surat keluar. 

  

 

3 Data Klasifikasi 

Menyimpan, menata, dan 

merawat arsip dan dokumen 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan 

 

Jumlah file yang dipergunakan untuk 

penyimpanan arsip 

 

 

10 File  

Mencatat jadwal kegiatan 

pimpinan dan pemakaian ruang 

sidang pimpinan untuk 

kelancaran tugas 

 

Jumlah formulir rekap jadwal kegiatan 

pimpinan dan pemakaian ruang sidang 

pimpinan. 

 

7 Formulir rekap 

jadwal kegiatan 

pimpinan  

Menerima dan melayani tamu 

pimpinan sesuai prosedur 

Jumlah formulir rekap penerimaan dan 

pelayanan tamu pimpinan. 

 

7 Formulir rekap 

penerima tamu 

pimpinan 

Melaporkan pelaksanaan tugas Jumlah laporan pelaksanaan tugas 7 Laporan 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

jabatan yang tersusun 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Umum,     Pengadministrasi Persuratan, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Suwarni, S.Pd. 
NIP 197408222001122001     NIP 196901042003122001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2019 
Pengadministrasi Persuratan 

Dengan 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menerima, memeriksa, dan 

mencatat surat masuk sesuai 

ketentuan 

Jumlah data surat masuk   4 Data surat masuk 

Memberi lembar disposisi dan 

kartu kendali pada 

surat/dokumen untuk 

diserahkan kepada pimpinan 

untuk memberikan arahan 

lebih lanjut 

Jumlah data disposisi surat masuk yang 

di cetak sebagai laporan 

3 Data disposisi 

Mendistribusikan surat atau 

dokumen sesuai arahan 

pimpinan 

Jumlah formulir tanda terima  surat/ 

dokumen    

4  Formulir tanda 

terima 

Mencatat dan memberi nomor 

arsip/dokumen ke dalam buku 

arsip/sistem aplikasi 

Jumlah data surat keluar yang dicetak 

sebagai laporan 

3  Data surat keluar 

Mencatat dan menyerahkan 

surat keluar kepada caraka 

sesuai dengan ketentuan 

Jumlah formulir tanda terima surat 

keluar  

4  formulir tanda 

terima 

Mengklasifikasikan surat dan 

arsip/dokumen berdasarkan 

jenis dan sifatnya untuk 

mempermudah dalam 

pencarian 

Jumlah data klasifikasi surat masuk dan 

surat keluar 

 

3 Data klasifikasi 

Menyimpan, menata, dan 

merawat arsip dan dokumen 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah file yang dipergunakan 

penyimpanan arsip 

10 File  

Melayani peminjaman arsip 

sesuai dengan prosedur 

Jumlah tanda terima  peminjaman surat  4 Tanda terima 

peminjaman 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

 

12   laporan 

 
 

  Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha                  Pengadministrasi Persuratan, 
 
 
 
 
Rina Harjanti, M.Pd                   Bejo 
NIP 197408222001122001     NIP 197004282014091001 



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Dokter Pertama 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya pelayanan 

medis rawat jalan tingkat 

pertama  

Jumlah dokumen pencatatan pasien 

rawat jalan tingkat pertama  

 1 dokumen 

 

 

 

Terlaksananya pencatatan 

rekam medik pasien rawat 

jalan 

 

 

Jumlah  dokumen catatan rekam medik 

pasien rawat jalan 

 

 1 dokumen  

Terlaksananya menguji 

kesehatan individu 

 

Jumlah dokumen Surat Keterangan 

Sehat 

1 dokumen 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Dokter Pertama, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     dr Rita Kumalasari, SpKFR 
NIP 197408222001122001     NIP 197701112003122001 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Teknisi Sarana dan Prasarana 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pemeriksaan sarana 
dan prasarana yang 
diterima dari pejabat 
pengadaan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan. 
 

2. Terpelajarinya karakteristik, 
spesifikasi sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
prosedur untuk 
mengetahui cara dan teknik 
pemeliharaan 

 
3. Terlaksananya 

pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai prosedur 
untuk menghindari 
kerusakan 

 
4. Terlaksananya pemilahan 

dan pencatatan sarana dan 
prasarana yang mengalami 
kerusakan untuk dilaporkan 
kepada pejabat berwenang 
dan terkait 

 
5. Terlaksananya evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
diterima dan diperiksa  

 
 
 
 
 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
dipelajari 

 
 
 
 
 
Jumlah pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 

 
 
 
 
Jumlah sarana dan prasarana yang 
mengalami kerusakan yang dipilah dan 
dicatat untuk dilaporkan kepada 
pejabat berwenang dan terkait 
 
 
 
Jumlah keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai yang diharapkan 
 

1 (satu) laporan 
 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 



sesuai yang diharapkan 
 

6. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 

  
 

 
 
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 

 

 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Teknisi Sarana dan Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Iwan Setiawan 
NIP 197408222001122001     NIP 196709302005011001 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Teknisi Sarana dan Prasarana 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pemeriksaan sarana 
dan prasarana yang 
diterima dari pejabat 
pengadaan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan. 
 

2. Terpelajarinya karakteristik, 
spesifikasi sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
prosedur untuk 
mengetahui cara dan teknik 
pemeliharaan 

 
3. Terlaksananya 

pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai prosedur 
untuk menghindari 
kerusakan 

 
4. Terlaksananya pemilahan 

dan pencatatan sarana dan 
prasarana yang mengalami 
kerusakan untuk dilaporkan 
kepada pejabat berwenang 
dan terkait 

 
5. Terlaksananya evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
diterima dan diperiksa  

 
 
 
 
 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
dipelajari 

 
 
 
 
 
Jumlah pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 

 
 
 
 
Jumlah sarana dan prasarana yang 
mengalami kerusakan yang dipilah dan 
dicatat untuk dilaporkan kepada 
pejabat berwenang dan terkait 
 
 
 
Jumlah keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai yang diharapkan 
 

1 (satu) laporan 
 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 



sesuai yang diharapkan 
 

6. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 

  
 

 
 
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 

 

 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Teknisi Sarana dan Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Subarjo 
NIP 197408222001122001     NIP 19601071985031003 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Teknisi Sarana dan Prasarana 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pemeriksaan sarana dan 
prasarana yang diterima dari 
pejabat pengadaan sesuai 
dengan prosedur dan 
ketentuan. 
 

2. Terpelajarinya karakteristik, 
spesifikasi sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
prosedur untuk mengetahui 
cara dan teknik pemeliharaan 

 
3. Terlaksananya pemeliharaan 

sarana dan prasarana sesuai 
prosedur untuk menghindari 
kerusakan 

 
4. Terlaksananya pemilahan dan 

pencatatan sarana dan 
prasarana yang mengalami 
kerusakan untuk dilaporkan 
kepada pejabat berwenang 
dan terkait 

 
5. Terlaksananya evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana sesuai 
yang diharapkan 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
diterima dan diperiksa  

 
 
 
 
 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
dipelajari 

 
 
 
 
Jumlah pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 

 
 
 
Jumlah sarana dan prasarana yang 
mengalami kerusakan yang dipilah 
dan dicatat untuk dilaporkan kepada 
pejabat berwenang dan terkait 
 
 
 
Jumlah keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan sarana 
dan prasarana sesuai yang 
diharapkan 
 
 

1 (satu) laporan 
 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 
 
 



6. Terlaksananya pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 

 

Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 

 

1 (satu) laporan 
 
 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Teknisi Sarana dan Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Sunarso Herisusanto 
NIP 197408222001122001     NIP 196508051987031003 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Teknisi Sarana dan Prasarana 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pemeriksaan sarana 
dan prasarana yang 
diterima dari pejabat 
pengadaan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan. 
 

2. Terpelajarinya karakteristik, 
spesifikasi sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
prosedur untuk 
mengetahui cara dan teknik 
pemeliharaan 

 
3. Terlaksananya 

pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai prosedur 
untuk menghindari 
kerusakan 

 
4. Terlaksananya pemilahan 

dan pencatatan sarana dan 
prasarana yang mengalami 
kerusakan untuk dilaporkan 
kepada pejabat berwenang 
dan terkait 

 
5. Terlaksananya evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
diterima dan diperiksa  

 
 
 
 
 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
dipelajari 

 
 
 
 
 
Jumlah pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 

 
 
 
 
Jumlah sarana dan prasarana yang 
mengalami kerusakan yang dipilah dan 
dicatat untuk dilaporkan kepada 
pejabat berwenang dan terkait 
 
 
 
Jumlah keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai yang diharapkan 
 

1 (satu) laporan 
 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
3 (tiga) laporan 

 
 
 



sesuai yang diharapkan 
 

6. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 

  
 

 
 
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 

 

 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Teknisi Sarana dan Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Tulus Priyadi, S. Sos, M.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 196410181988031001 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Teknisi Sarana dan Prasarana 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pemeriksaan sarana 
dan prasarana yang 
diterima dari pejabat 
pengadaan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan. 
 

2. Terpelajarinya karakteristik, 
spesifikasi sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
prosedur untuk 
mengetahui cara dan teknik 
pemeliharaan 

 
3. Terlaksananya 

pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai prosedur 
untuk menghindari 
kerusakan 

 
4. Terlaksananya pemilahan 

dan pencatatan sarana dan 
prasarana yang mengalami 
kerusakan untuk dilaporkan 
kepada pejabat berwenang 
dan terkait 

 
5. Terlaksananya evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
diterima dan diperiksa  

 
 
 
 
 
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 
dipelajari 

 
 
 
 
 
Jumlah pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 

 
 
 
 
Jumlah sarana dan prasarana yang 
mengalami kerusakan yang dipilah dan 
dicatat untuk dilaporkan kepada 
pejabat berwenang dan terkait 
 
 
 
Jumlah keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 
prasarana sesuai yang diharapkan 
 

1 (satu) laporan 
 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 



sesuai yang diharapkan 
 

6. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 

  
 

 
 
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 

 

 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Teknisi Sarana dan Prasarana, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Budi Susilo, SE. 
NIP 197408222001122001     NIP 196208091985031004 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 

 

Kepala Subbag Tata Usaha, Pengadministrasi Sarana dan  

Prasarana, 

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd. M. Iman,S.Pd 

NIP 197408222001122001 NIP 196902172001121001 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,    Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.    IMAS PATIMAH 
NIP 197408222001122001    NIP 197112241994032001 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadaministrasi Sarana dan  

Prasarana, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Indah Fomi 
NIP 197408222001122001     NIP 197610022002122003 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,  Pengadministrasi Sarana dan  

Prasarana, 

 

 
 

 

 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd. Indah Novianti, SAB 

NIP 197408222001122001 NIP 197811262009122001 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha, Pengadministrasi Sarana dan  

Prasarana, 

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd. Shoimah, S.Pd 

NIP 197408222001122001 NIP 196507081988032017 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya Penerimaan 
dan pengecekan sarana dan 
prasarana beserta 
dokumennya sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah sarana dan prasarana yang 
diterima dan dicek  

1. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya pencatatan 

dokumen sarana dan prasarana 

pada lembar/buku kendali 

untuk tertib administrasi dan 

memudahkan pencairan 

Jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang di catat pada lembar/buku kendali  

2. 3 (tiga)  catatan  

Terlaksananya pemberian label 

sarana dan prasarana untuk 

memudahkan pendataan  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

diberi label 

3. 3 (tiga)  kegiatan  

Terlaksananya pendistribusian 

sarana dan prasarana ke unit 

terkait 

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terdistribusi ke unit tersebut 

4. 3 (tiga) kegiatan  

Terlaksananya peminjaman 

sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur 

Jumlah peminjaman sarana dan 

prasarana sesuai prosedur 

5. 3 (tiga) laporan  

Terlaksananya inventarisasi 

sarana dan prsarana sesuai 

dengan prosedur  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

terinventarisir 

6. 3 (tiga) data  

Terlaksananya penghitungan 

persediaan sarana dan 

prasarana  

Jumlah sarana dan prasarana yang 

tersedia  

7. 3 (tiga) data  

Teraturnya penggunaan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan  

Jumlah Jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana 

1 8.   3 (tiga) jadwal  

Terlaksananya pengecekan 

kondisi sarana dan prasarana 

dan lingkungan kantor  

Jumlah Kondisi sarana dan prasarana 

yang diperiksa 

9.   3 (tiga) laporan  

Terlaksananya penyiapan Jumlah Usulan perbaikan sarana dan 10. 1 (satu) usul  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

konsep usul perbaikan sarana 

dan prasarana sesuai prosedur  

prasarana yang disiapkan 

Terlaksananya penyiapan 

bahan usul penghapusan sarana 

dan prasarana yang rusak berat 

sesuai prosedur  

Jumlah Usul penghapusan sarana dan 

prasarana yang rusak berat yang 

disiapkan 

11. 1 (satu) usul 

Terlaksananya penyiapan  

bahan pemrosesan status aset 

sesuai dengan prosedur  

Jumlah status asset yang disiapkan 

bahan pemrosesannya  

12. 1 (satu) laporan   

Terlaksananya penyimpanan 

arsip dan dokumen sarana dan 

prasarana  

jumlah dokumen sarana dan prasarana 

yang disiapkan 

13. 1 (satu) kegiatan 

Terlaksanya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban  

Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

yang dilaporkan 

14. 1 l(satu) aporan 

 
 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha, Pengadministrasi Sarana dan  
Prasarana, 

 
 
 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd. Nuryadi,S.Sos 
NIP 197408222001122001 NIP 197402132003121002 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi Rekam Medis dan Poliklinik 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tercatatnya identitas pasien 
yang datang untuk 
memeriksakan atau 
mengkonsultasikan 
kesehatannya di poliklinik 

Jumlah catatan identitas pasien yang 
datang untuk memeriksakan atau 
mengkonsultasikan kesehatannya di 
poliklinik  

1. 1 (satu) catatan  

Terlaksananya penyiapan 

bahan dan dokumen layanan 

poliklinik serta peralatan 

kesehatan dan obat-obatan 

dalam rangka melakukan 

tindakan dasar medis kepada 

pasien 

Jumlah bahan dan dokumen layanan 

poliklinik serta peralatan kesehatan dan 

obat-obatan yang disiapkan dalam 

rangka melakukan tindakan dasar medis 

kepada pasien  

2. 1 (satu)  dokumen  

Terlaksananya pemberian 

layanan kesehatan dasar 

kepada pasien 

Jumlah pasien yang diberikan layanan 

kesehatan 

3. 1 (satu)  pasien  

Terlaksananya pemberian 

tindakan medis pertama saat 

darurat sesuai prosedur 

Jumlah pemberian tindakan medis 

pertama saat darurat sesuai prosedur 

4. 1 (satu) laporan  

Terlaksananya pemberian 

informasi kepada pasien 

tentang penggunaan obat 

Jumlah pasien yang diberikan informasi 

tentang penggunaan obat 

5. 1 (satu) pasien  

Terlasananya pemberian 

layanan rujukan terhadap 

pasien sesuai dengan petunjuk 

dokter 

Jumlah pasien yang diberikan layanan 

rujukan sesuai dengan petunjuk dokter 

6. 1 (satu) pasien  

Tersusunnya konsep daftar 

kebutuhan obat dan peralatan 

medis sesuai dengan 

kewenangan 

Jumlah konsep daftar kebutuhan obat 

dan peralatan medis yang disusun sesuai 

dengan kewenangan  

7. 1 (satu) konsep  

Tertcatatnya jadwal dokter dan 

paramedis yang bertugas 

Jumlah catatan jadwal dokter dan 

paramedis yang bertugas 

1 8.   1 (satu) jadwal  



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlaksananya penerimaan dan 

pencatatan surat dan dokumen 

kesehatan sesuai dengan 

ketentuan untuk tertib 

administrasi 

Jumlah surat dan dokumen kesehatan 

yang diterima dan dicatat sesuai dengan 

ketentuan untuk tertib administrasi 

9.   1 (satu) dokumen  

Terlaksananya penataan arsip 

surat dan dokumen kesehatan 

sesuai dengan prosedur agar 

tertib administrasi 

Jumlah arsip surat dan dokumen 

kesehatan yang ditata sesuai dengan 

prosedur agar tertib administrasi 

10. 1 (satu) dokumen  

Terlaksananya pembuatan 

laporan jumlah pasien yang 

berobat, jenis keluhan yang 

diderita, dan obat-obatan yang 

terpakai 

Jumlah laporan jumlah pasien yang 

berobat, jenis keluhan yang diderita, 

dan obat-obatan yang terpakai 

11. 1 (satu) laporan 

Terlasananya peminjaman 

arsip surat dan dokumen 

kesehatan sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah arsip surat dan dokumen 

kesehatan yang dipinjamkan sesuai 

dengan ketentuan 

12. 1 (satu) dokumen   

Telaksananya pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

13. 1 (satu) laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi rekam medis dan  

poliklinik, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Citrawati 
NIP 197408222001122001     NIP 196304081986032002 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pramu Bakti 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pencatatan identitas 
dan keperluan tamu sesuai 
dengan prosedur. 
 

2. Terlaksananya pengantaran 
tamu sesuai prosedur 
 

3. Terlaksananya pembuatan 

rekapitulasi jumlah tamu 

yang berkunjung sebagai 

bahan laporan 
 

4. Melayani keperluan tamu 
sesuai dengan prosedur 
 

5. Terlaksananya pekerjaan 
Membersihkan, merapikan, 
dan merawat ruangan, 
lingkungan, dan fasilitas 
lainnya agar terjaga     
kenyamanan tamu 
 

6. Terlaksananya persiapan 
kelengkapan kamar, ruang 
sidang, dan ruang makan 
yang akan digunakan 
 

7. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 

Jumlah catatan identitas dan 
keperluan Tamu yang diterima sesuai 
dengan prosedur 

 
 
Jumlah tamu yang diantar sesuai 
prosedur 

 
Jumlah rekapitulasi jumlah tamu yang 
berkunjung sebagai bahan laporan 

 
 
 
Jumlah pelayanan keperluan tamu 
sesuai dengan prosedur 
 
Jumlah laporan ruangan, lingkungan, 
dan fasilitas lainnya yang dibersihkan, 
dirapikan, dan dirawat agar terjaga     
kenyamanan tamu 
 
 
 

Jumlah laporan persiapan 
kelengkapan kamar, ruang sidang, 
dan ruang makan yang akan 
digunakan  
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 

1 (satu) catatn 
 
 
 
 
1 (satu) kegiatan 

 
 
1 (satu) rekapan 
 
 
 
 
1 (satu) kegiatan 

 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 



pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 
  
 

tugas 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pramu Bakti, 
 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Mohamad Nur 
NIP 197408222001122001     NIP 196911041988031002 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pramu Bakti 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pelaksanaan urusan administrasi 

 

SK.2  : Menguatnya tata kelola LPMP DKI Jakarta 

IKK 2.1 : Rata-rata predikat SAKIP 

IKK 2.3 : Rata-rata nilai pembangunan ZI-WBK 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

1. Terlaksananya penerimaan 
dan pencatatan identitas 
dan keperluan tamu sesuai 
dengan prosedur. 
 

2. Terlaksananya pengantaran 
tamu sesuai prosedur 
 

3. Terlaksananya pembuatan 

rekapitulasi jumlah tamu 

yang berkunjung sebagai 

bahan laporan 
 

4. Melayani keperluan tamu 
sesuai dengan prosedur 
 

5. Terlaksananya pekerjaan 
Membersihkan, merapikan, 
dan merawat ruangan, 
lingkungan, dan fasilitas 
lainnya agar terjaga     
kenyamanan tamu 
 

6. Terlaksananya persiapan 
kelengkapan kamar, ruang 
sidang, dan ruang makan 
yang akan digunakan 
 

7. Terlaksananya pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 

Jumlah catatan identitas dan 
keperluan Tamu yang diterima sesuai 
dengan prosedur 

 
 
Jumlah tamu yang diantar sesuai 
prosedur 

 
Jumlah rekapitulasi jumlah tamu yang 
berkunjung sebagai bahan laporan 

 
 
 
Jumlah pelayanan keperluan tamu 
sesuai dengan prosedur 
 
Jumlah laporan ruangan, lingkungan, 
dan fasilitas lainnya yang dibersihkan, 
dirapikan, dan dirawat agar terjaga     
kenyamanan tamu 
 
 
 

Jumlah laporan persiapan 
kelengkapan kamar, ruang sidang, 
dan ruang makan yang akan 
digunakan  
 
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan 

1 (satu) catatn 
 
 
 
 
1 (satu) kegiatan 

 
 
1 (satu) rekapan 
 
 
 
 
1 (satu) kegiatan 

 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 
 
 
1 (satu) laporan 

 
 



pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 
  
 

tugas 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pramu Bakti, 

         
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.     Paiman 
NIP 197408222001122001     NIP 196301291982031001 
 
 
 
 
 

 Keuangan,  


