
1 NAMA

2 JABATAN

3 TUGAS

4 FUNGSI

INDII{ATOR KII{ERIA INDIVIDU TAIIUN 2O2I

Drs. IKHWAMUDIN, M. Si

KEPALA DiNAS

4.L Menetapkan dan Menyelenggarakan Program' Kegiatan

dan Anggaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan

dan Olah Raga Kota Palangka RaYa'

4.2Mendisposisikanba}ra:rkerjadanmemherikanpetunjuk
kepada bawahan aga-r mempedomani prosedur kerja yang

di tetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tuga*"

4.3 Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan

urgsan Kesekretariatan umum dan Bidang-bidang teknis

padaDinasPariwisataKebudayaanKepemudaandanolah

Raga Kota Palangka Ra)'a-

4.4MenyelenggarakanMonitoringdanMengevaluasiProgram
pengernhangan dali Pengelolaan Nilai dan Kekaiaan

Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata'

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Prograrn

Pengembangan Kemitraan dan Program-program yang

dilaksanakan oleh sekretariat pada Dinas Fariwisata

Kebudayaan Kepemudaan dan olah Raga Kota Palangka

Ra5ra'

4.5 Memeriksa, memberi paraf dan atau Menetapkan surat

Keputusan, Instruksi, Eerita Acara, Laporan dan dokumen

lainnya yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan

Uinum dan Bidang-bidang teknis pada Dinas Pariwisata

Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka

Raya.

4.6 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait berkaitan

dengan pelaksanaan tugas demi kelancaran pelaksanaan

tugas.

4.7 Merumuskan dan noenetapkas penilaian kerja bawaha$

pada Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja sebagai bahan peng{uan Penilaian Prestasi

Kerja Intern

4.8 Memmuskan Melaporkan pelaksanaan kegiatan

di lingkungan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan

dan Glah Raga Kota Palangka Raya herdasarkan sebagai

bahan masukan bagi pimpinan.

4.9 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan 1416|ikota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.



TARGETINDIKATOR KI!{ER'A IilDTVIDUSASARAN
KIEJGIATAN

NO

23

59

31

l.Cakupan
Pengembangan
Kepemudaan

2. Cakupan
Pengembangan
Kapasitas daYa saing
Olahragaan

3. Cqlqpan
Pengembangan
Kapasitas

P*estasi
Pemuda tFP)
dalam Daya
Saiag
Keperrndaan,
Olahraga dan
Kepramukaan

MeningkatnYa
Prestasi Pemuda
melalui DaYa
SaiaS
Kepermrdaan,
Olahraga dan
Kepramukaan

1

2A

A1

RRR

onol-l)v /u

L,4

Pengembangan dan
Pemellharaqn
Destinasi Pariwisata

2.Rata-rata Lama
tinggal wisatawal
(hari)

3.Jumlah
Pengemharrgan
Sumber DaYa
Parlwisata dan
Ekonomi Kreatif

4.Jumlah SDM Yang
melestarikan
Keeenian ?radieional
dan Objek
Kebudayaan

5.Meningkatnya Pelaku
Kesenian Tradisional
(Jumlah Orang)

6.Preeentase Cagar
Budaya ('/"\ Yarrg

1Rata-rata
lama tinggal
srisetalffafr

2
Kunjungan
Wisatawan

ya

Palangka Raya, 5 Januari 2821,

Kepala Dinas,

Drs. IKHWANUDIN, M. Si
Pembina Utama Muda

NrP. 19620116 198803 1 010
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INDIKATOR KINERIA INDIVIDU TAHUN 2O2I

Nama : ANDRLANT, sH r,-L..r^r,,rn ronemrrdAan dan olahraga Kota Palangka Raya

rabatan : sekretaris Dinas pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kota parangka Rayz

Tugas :

Fungsi:4.L'Merumuskanprogram,kegiatandananggaranSekretariatDinas
4,2.}4endisposisikanbahankerjadanmemberikanpetunjukbawahanagarmernpedomani

prosedur r."tru y.';g ;itetapkan untuk kelancaran pelaKanaan tugas

4.3. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep

terkait urusan Sekretariat Dinas

4.4. Merumuskan dan mendistribusikan tugas kepada sub bag bagian di lingkungan sekretariat

dan di bidang-hxdang sesuai dengan brdang tt'tgas

4.5. Memeriksa hasil kerja para kepala sub bagian di lingkungan sekretariat Dinas sesuai dengan

petun3uk agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan

4.6. Mengembangkan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat'

menyusun Daftar Uiut repangkatan (JU$,'gahi 
'berkala, 

pensiun, daftar nominatif dan

formasi pegawai Neger'i Sipil (PNS), penOldilian dan Petatihan (DIKI-AT) Pegawai Negeri Sipil

(pNS), surat izin, cr[i, ,akit serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir Pegawai

Negeri sipil (PNS), serta pengawasan dan pembinaan terhadap tugas - tugas pokok tenaga

kontrak serta tugas tambahan lainnya

4.7. Menyelenggarakan administrasi penatausahaan keuangan dan asset, perencanaan anggaran

dan penyiapan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan pertanggungiawaban keuangan

dan asset Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Otahraga Kota Palangka Raya

t"*u dokumen peftanggungjawaban keuangan berdasarkan perundang-undangan yang

sudah ditetaPkan

4.g. Menyelenggarakan administrasi serta dokumen - dokumen kelengkapan pendukung meliputi

inventaris aset Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka

Raya sesuai ketentuan yang ditetapkan

4.g. Merumuskan seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan'

Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka Raya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

(RENIA), Rencana Strategis (RENSrRA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah (LKPPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penentapan Kinerja,

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sop, Standar Pelayanan Minimal, Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelakanaan (DPA) Anggaran Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan, dan Ofahraga Kota Palangka Raya

4.t0. Memeriksa usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan, penyimpanan barang, pengurus barang, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

(P2HP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP), Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan

{P2HP), PejabatPengadaan Barang danlasa (P2HP), PenggunaAnggaran (PA), Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan (PPTK) sefta surat
keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan,

dan Olahraga Kota Palangka Raya dan surat kepx.rtusan tugas lain

4.t1. Memeriksa disposisidan menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga kantor
dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain

4.L2. Memeriksa laporan berkala kegiatan dengan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas

Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka Raya

4.13. Merumuskan dana tau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sekretariat Dinas

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SlG) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan
penilain prestasi kerja intern



4.14.

4.15.

Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan

yang diambit sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan

dokumen sekretariat Yang berkualitas

dan akurat

peraturan dan ketentuan Yang

agar pelaksanaan tugas berjalan

dan efisien

kerja,programmenyusunMemimPin,
kerja,memberi petuniuktugas,membagi

membinadanmengevaluasiberkoordinasi,
danumum kepegawaian,bagian

dankeuanganevan dan luasi,

aset serta mengawasi bawahan sesuai

berlaku

lumlah dokumen
perangkat

1

Patangka RaYa, 7 lanuari 2021

Sekretaris

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650101 198803 7024
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2O2L
TRIANTI AIBA
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas
Fungsi

4.3.

4.t.

4,2.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11,

4.L2.

4.t3.

Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub Bagian umum dan Kepegawaian

Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani
prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-kegiatan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Memerika dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep
terkait urusan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melakanakan kegiatan-kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA)

Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran

Menyusun dan memproses administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat -surat/ naskah yang ditandatangani oleh atasary pendistrlbusian surat masuk atau surat
keluar, pengarsipan, naskah dinasl dokumen dan memproses Surat perintah perjalanan
Dinas (SPPD)
Menyusun dan memproses administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan - usulan/
mengadakan Alat rulis Kantor {ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor

Menyusun dan memproses administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan pangkat (UKp) bagi
fungsional umum, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi
pensiun, administrasi nominative dan formasiASN (Aparatur Sipil Negara), surat izin,
administrasi Daftar Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan rungiionJlASN (Aparatur
Sipil Negara), mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengesahan dokumen kepegawaian

Melaksanakan pembinaan pegawai dan menyusun perencanaan kebutuhan pegawai

Merumuskan dan/atau menetapkan penilaian kefia bawahan pada Sub Bagian umum dan
Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Berilaku keryJ sebagai bahan
pengajuan Penilaian Prestasi Kerja internal

Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Memberikan saran dan/ atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan

No Sasaran Kegiatan Indikator KineHt Individu
1 ljumlah dokunren

lumum dan
kepegawa[an
perangkat daerah

Memimpin, merencanakan kegiatan,
melaksanakan kegiatan dan menyusun
laporan di bagian umum dan kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku agar pelakanaan tugas
berjalan efektif dan efisien

umla h dokumen umum dan kepegawaian yang
berkualitas dan akurat

Palangka Raya, 7 Januari Z0Zl

Kepala Seksi Sub Umum dan

ALBA
Penata Tingkat I (III/d)

NrP. i96sc101 198803 2o2o
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Nama
Jabata
Tugas
Fungsi

FARTDA RAHAyu, r.'=:ot*'oR 
KINERJA rNDrvrDU TAHUN 2021

Analis Layanan Umum

4.t

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

+.7,

4.8,

4.9.

4.70.

4.LL.

4.L2

4.13.

4.L4.

4.15

4.t6.

+.L7

4.18.

4.19

4.20.
4.2L.

4.22.

4.2.

Menyusun Daftar Diklat Penienjangan dan FungsionalAparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik
Memproses bahan usulan Kenaikan Pangkat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
wujud pelayanan prima agar berjalan dengan baik
Memproses bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai wujud pelayanan prima.

Mengelola data pada aplikasi urusan administrasi umum dan kepegawaian seperti SIMPEG, E-Formasi,
SISI(A, SIMAY& SIDAN dan tainlain

Menganalisis dan menyusun SOp dan Budaya Kerja Organisasi

Memproses bahan usulan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan pembayaran Tunjangan Keluarga (Kp4)
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagJi *u3ud pelayanan
prima.

Memproses bahan usulan pensiun dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.

Menyusun rekapan Sasaran Kerja Pegawai Negerisipil Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berla'ku agal. iersusrn dengan
baik

Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan peftanggungjawaban berlaku agar tersusun dengan baik

Memproses bahan administrasi nominatif dan formasi Aparatur sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan dengan lancar

Menyusun ANJAB dan ABK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota palangka Raya agar tersusun dengan
baik
Menyusun bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) agar dalam pelakanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
Memproses bahan usulan ijin dan cuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
pemenuhan hak Pegawai Aparatur sipil Negara agar berjalan dengan baik

Memproses bahan usulan Kartu Isteri(KARIS), lGrtu suami (t(ARsu) dan Kartu pegawai (KARpEc)
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.

Memproses bahan usulan mutasi dan surat keputusan mutasi pegawai sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.
Memproses bahan usulan izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik

Memproses dataiabatan fufigsional unfin dan eseloil pryawai s{ara or*ine pada aptkasi e-Fonnasi
sefta secara manual agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
Memproses surat urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian
Mengelola surat masuk dan surat keluar
Menganalisis dan memproses administrasi urusan umum dan rumah tangga
Menganalisa dan memproses administrasi urusn perjalanan dinas
Menganalisa dan memproses administrasi peftanggungjawaban keuangan kegiatan umum dan rumah
tangga dinas

No Sasaran Kesiatan rnoita@
1 lJumlah dokumen dan

ldata umum dan
kepegawaian
perangkat daerah

Melakukan analisa, pemrosesan dan pengelolaan
administrasi urusan umum dan kepegawaian
seusai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif
dan efisien

Jumlah dokumen dan data umum dan kepegawaian
yang berkualitas dan akurat

Palangka Raya, 7 Januari 2021

AnalisLayaj{n Umum,

,lffiUI TII

FARTDA nAhnyu, s.r.
Penata (III/C)

NrP. 19791 1 182005012011

Penjelasanl Formulasi
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2

3
4

Nama
Jabatan
Tugas
Fungsi

INDIKATOR KTilERJA INDIVIDU TAHUN 2021: ELISIUS SIilGGIH PRIYAGUNG uToMo, ss: Analis Layanan Umum

: 4'L' Menyusun Daftar Diklat Penjeniangan dan Fungsionat Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik
4'2' Memproses bahan usulan Kenaikan Pangkat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaiwujud pelayanan prima agar berjalan dengan baik4'3' Memproses bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

sebagai wujud pelayanan prima.

4.4.

4.5.

4.6.

Mengelola data pada aplikasi urusan administrasi umum dan kepegawaian sepeti sIMpEG, E-Formasi,
SISI(A, SIMAY{ SIDAN dan tain-tain

Menganalisis dan menyusun SOp dan Budaya Kerja Organisasi

Memproses bahan usulan surat Keterangan Untuk Mendapatkan pembayaran Tunjangan Keluarga (Kp4)
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berliku seuagai w-ulud pelayanan
prima.

Memproses bahan usulan pensiun dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayinan prima.
Menyusun rekapan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
olahraga Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersusun dengan
baik

Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan peftanggungjawaban berlaku agar tersusun dengan baik

Memproses bahan admini*rasi nominatif dan formasi Aparatur sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan dengan lancar
Menyusun ANJAB dan ABK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota palangka Raya agar tersusun dengan
baik
Menyusun bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) agar dalam pelakanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
Memproses bahan usulan ijin dan cuti sesuai dengan prosdur dan ketentuan yang berlaku dalam
pemenuhan hak PegawaiAparatur sipil Negara agar berjalan dengan baik

Memproses bahan usulan lGrtu Isteri (KARIS), lGrtu suami (KARsu) dan tGrtu pegawai(KARPEG)
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prilia.

Memproses bahan usulan mutasi dan surat keputusan mutasi pegawai sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagaiwujud pelayanan prima.
Memproses bahan usulan izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik
MemprGes ffia jabatan fungsional umffin dar esdon peEawai secara online pada aplikasi e-Fonnasi
serta secara manual agar dalam pelakanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

'

Memproses surat urusan umum, rumah tangga dan kegawaian
Mengelola surat masuk dan surat keluar
Menganalisis dan memproses administrasi urusan umum dan rumah tangga
Menganalisa dan memproses administrasi urusan perjatanan dinas
Menganalisa dan memproses administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan umum dan rumah
tangga dinas

4.7.

4.9.

4.70.

4.11

4.12.

4.L3

4.L4.

4.15

4.t6.

4.77

4.18.

4.19

4.20.
4.21.

4.22.

No Indi
1 dokumen dan Melakukan analisa, pemrosesan dan pengelolaan

umum dan urusa n umum dan kepegawaian
kepegawaian seusai dengan peratu ran dan ketentuan Yang
pera ngkat daerah berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif

efisien

Jumlah dokumen dan
yang berkualitas dan

data umum dan kepegawaian
akurat

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Analis Layanan Umum,A
ELXSIUS SXI{GGrH P.U., SS

Penata (IrI/c)
NrP. 19830613 201001 1 013

4,8.



1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021Nama : RENNYSUESTINA, SS
Jabatan : Analis Layanan Umum
Tugas
Fungsi 4.1. Menyusun Daftar Diklat Penjenjangan dan Fungsional Aparatur Slpil Negara (ASN) sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik

Memproses bahan usulan Kenaikan Pangkat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
wujud pelayanan prima agar berjalan dengan baik
Memproses bahan usulan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai wujud pelayanan prima.

Mengelola data pada aplikasi urusan administrasi umum dan kepegawaian sepeftiSIMpEG, E-Formasi,
SISKA, SIMAY& SIDAN dan lain-lain

Menganalisis dan menyusun SOP dan Budaya Kerja Organisasi

Memproses bahan usulan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (Kp4)
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan
prima,

Memproses hhan usulan pensiun dan pemberhentian PegawaiAparatur Sipil Negara sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.

Menyusun rekapan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersusun dengan
baik

Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban berlaku agar tersusun dengan baik

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,

4.9.

4.18.

4.19

4.24.
4.2L.

4.22.

4' 10. Memproses bahan administrasi nominatif dan formasi Aparatur sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan dengan lancar

4'lL Menyusun ANJAB dan ABK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya agar tersusun dengan
baik

4'L2. Menyusun bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) agar dalam pelaksanaan pekefiaan dapat berjalan
dengan baik

4'L3. Memproses bahan usulan ijin dan cuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
pemenuhan hak PegawaiAparatur Sipil Negara agar berjalan dengan baik

4.L4. Memproses bahan usulan Kartu Isteri (KARIS), tGrtu Suami (KARSU) dan Kartu pegawai (KARPEC)
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.

4'15. Memproses bahan usulan mutasi dan surat keputusan mutasi pegawai sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima.

4.16. Memproses bahan usulan izin dan tugas belajar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan baik

+.L7 Memproses ffia jabatan fungsional tnrumdan esdon pegawai secara ontine pada aptikasie-Fonnasi
serta secara manual agar dalam pelakanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
Memproses surat urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian
Mengelola surat masuk dan surat keluar
Menganalisis dan memproses administrasi urusan umum dan rumah tangga
Menganalisa dan memproses administrasi urusan perjalanan dinas
Menganalisa dan memproses administrasi peftanggungjawaban keuangan kegiatan umum dan rumah
tangga dinas

No Sasaran Kesiatan Indikator Kinerja Individu
1 Jumlah dokumen dan

data umum dan
kepgawaian
perangkat daerah

Melakukan analisa, pemrosesan dan pengelolaan
administrasi urusan umum dan kepegawaian
seusai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif
dan efisien

Jumlah dokumen dan data umum dan kepegawaian
yang berkualitas dan akurat

Palangka Raya,7 Januari 2021

Analis Layanan Umum,
/

"/q
RENNY SUeSrtrVn" SS

Penata (III/c)
NrP, 19830519 201001 2 007

Penjelasan/ Formulasi



Indlkator Klnerja Individu Tahun 2OZL

1.
2.
3.
4.

Nama
Jabatal
T\rgas
Fungsi

EDY SURIANTO
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

4.L

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.9

PaLangka 7 Januari
PEN

EDY SURIANTO
Pengatur (IIlc)

NIP. 19781111 20L2t2 I OO4

serta

Illo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Jumlatr Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

Melakukan kegiatan yang meliputi
penerimaan, pencatatan dan
pendokumentasian di bidang
keuangan

Dokumen Laporan Keuangan
yang berkualitas dan Akurat

Membantu mengrrim/mengarntril laporasr keuangagke instarrsi larn dan
pengarsipan dokumen adminitrasi keuangan
Melaksanakan penatausahaan belanja bendahara pengeluaran
Melaksanakan penatausahaa-n pendapata-n trendahara pengeruaran
Melaksanakan penatausahaan pendapatan bendahara pengeluaran
Melaksanakan adminitrasi gaji pegawai

penerlma

mernbeqikan persetrrjuan atas dokurnen
4.8 &{etaksanakan taia keioia kcuangan daerah meiiputi penganggaran,

penatausahaan, akuntansi, pengwlolaan barang daerah dan
pelaporannya



IITDIKAI1OR KI}TER.'A INDTVIDU TAI{U[{ 2O2L

1. Nama
2. Jabatan
3. T\rgas
4. Fungsi

SRI DAHLIANI, SE., MM
Kasubbag Keuangan dan Aset

4.L

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.tL

4.12

4.13

4.L4

Men5rusun rerrcana kegiatan dan anggaran subbagian Keuangan dan
Aset;
Menyiapkan bahan kerja dan memberi petunjuk kepada bawahan agar
mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
memeriksa dan memberi paraf surat keputusan dan dokumen lain yang
telah dikonsep terkait urusan Sub Bagran Keuangan dan Aset;
men5rusun dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
Men5rusun pedoman, petunjuk teknis, dan administrasi Sub Bagian
Keuangan dan Aset;
men)msun bahan - bahan dalam rangka pengusulan penerbitan Surat
Penyediaan Dana {SPD) belanja modal, belanja langsung, dan belanja
tidak langsung dinas;
menyusun bahan pengajuan Surat Perintah Pembayaran {SPP} guna
memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja
langsung, dan belanja tidak langsung dinas;
mer€ulcang dan memproses administrasi keuangan meliputi pembayaran
gaji pegawai dan tenaga kontrak, tunjangan lain dan menyiapkan
keuangan untuk belanja pegawai;
memeriksa penyiapan dana untuk kegiatan belanja modal, belanja
iangsung, dan belanja tidak langsung dan merancang pembuatan
laporan pertanggungiawaban keuaagan bulanan, triwulan, dan
tahunan;
rnenganalisa dan men5rusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
serta melaksanakall penomoran dan mendata laporan aset inventaris
barang di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Palangka Raya;
Memeriksa" kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja
bawahan guna penyempurnaan hasii kerja selar{utnya.
menilai prestasi keda bawahan pada Sub Bagian Keualgan dan Aset
berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai
bahan pengajuan Penilaian Prestasi
Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Aset
memberikan saran dan arau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambii sesuai bidang tugasnya dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Palangka Januari 2O2L
dan Aset,

SRI SE., MM
(IV/a)

tr[o Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Peajelasan / Formul,asl
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan BMD

Memimpin, Merencanakan
kegiatan, melaksanakan
kegiatan dan men)rusun
laporan di bidang keuangan
dan asset sesuai dengan
peraturan dan ketentuan
yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efesien

Dokumen Laporan
Keuangan yang berkualitas
dan Akurat

NIP.1971Lt26 L99603 2 005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021-

NAMA1.

2.

3.

4.

,TANJABA

TUGAS

NGSIFU

BOMO WASESO, SS

PENATA KEUANGAN

: 4.1 Menerima dan mengumpulkan bahan dokumen SPJ,data pajak
sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk
diproses lebih lanjut;

4.2 Memeriksa dan mempelajari bahan dokumen SPJ, data Pajak sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat
register pajak;

4.3 Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bulanan atas Pengelolaan Gaji
disertai Bukti-Bukti Pengeluaran yang Sah yang telah disusun untuk disahkan
Pengguna Anggaran sebagai Bahan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Anggaran

4.4 Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelola keuangan
4.5 Melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan / Uang GU kepada PPTK

sesuai dengan SPJ yang masuk
4.6 Menyusun SPJ kegiatan
4.7 Membuat dan mengajukan SPP/SPM untuk Gaji, uang makan, uang kinerja,

rapelan, gaji PTT
4.8 Mendokumentasikan SPJ kegiatan Dinas
4.9 Membuat konsep dan menyiapkan laporan bulanan atas Belanja Langsung

berdasarkan penerbitan SP2D untuk kepentingan konfirmasi dan sinkronisasi
data pembayaran

4.10 Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
4. 11 Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala BPKAD

selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
4.12 Mengumpulkan data dan mengarsipkan bukti setor pengembalian dan pajak
4.13 [\Iembuat Kartu Kendali Penyediaan Anggaran dan Kendali Penyediaan Dana

sebagai syarat pengajuan SPM (LS/GU) ke BPKAD
4.14 Membuat SPP SPM Belanja Langsung ( UP, GU,LS) berdasarkan prosedur

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4.15 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
4.16 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban
4.17 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Palangka Raya, 7 lanuari 2021

Penata Keuangan,

Waseso, SS

Penata (llllc)
NlP. 19751207 201001 2 003

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULAST

L iumlah Laporan
Administrasi Keuangan
dan Barang Milik Daerah

Melaksanakan, menerima
dan mempelajariserta
menata laporan keuangan
sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku
agar tercapai hasil yang
optimal

Dokumen Laporan Keuangan yang
berkualitas dan Akurat



Indikator Kinerja Individu Tahun 2O2l

1. Nama
2. Jabatan
3. T\rgas
4. Fungsi

RAI{MAT, S.Pd
Penata Laporan Keuangan

4.L

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1 1

4.L2

4.13

4.14

4.15

Menerima dan memeriksa berkas SPJ keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk diproses iebih la4iut
Mempelajari berkas SPJ keuangan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapaihasil
yang diharapkan
Mendokumentasikan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi
data tersebut mudah dicari
Mempela,jari laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar
Menerima dan memeriksa laporan keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
Mempelajari laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Menganalisa laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Mengkonsultasikan kendala proses analisa laporan keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapaihasil
yang diharapkan
Mendokumentasikan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi
data tersebut mudah dieari
Mengevaluasi pelaksanaan analisa laporan keuangan dengan cara
membandingkan antara rencana dengan petaksanaan analisa laporan
keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungiawaban
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar

Palangka 2A21
Penata

,
(lII/c)
201101 1 005

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

Melaksanakan tugas, menerima dan
mempelajari serta menata Laporan
Keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar
tercapai hasil yang optimal

Dokumen Laporan Keuangan
yang berkualitas dan Akurat

NIP. 1



1.
2.
3.
4.

Nama
Jabatan
Tugas
Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun 2o21

BtRDr, SE
Analis Pajak & Retribusi Daerah

4.L

4.2 Membukukan penerimaan uang pada buku kas umum {BKU} sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar administrasi keuangan terlaksana

baik
4.3

4.4 Men5rusun Surat Pertanggunjawaban (SPJ) penerimaan dan
menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksEulaan

alan baik
4.5

Illo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

IVlenerima, mencatat dan
membukukan hasil setoran retribusi
dari bendahara penerima pembantu
bukti-bukti setoran (STS) berdasarkan
dan membuat laporan keuangan

Dokumen Laporan Keuangan
yang berkualitas dan Akurat

Palangka Raya, 7 Januai 2021
Analis Pajak & Retribusi Daerah,

a.-t9,-

BERDI, SE
Penata Muda Tk. I (III/b)

NrP. 19780823 201001 1 010

retribusi daerah dan lainnya yang sah darirw4iib pajak,
retribusi daerah dan ketig4 tierdasarkan prosedur dan kctentuan
yang berlaku qgar pekerjaan dapat be{alan dengan baik



Indikator Klnerja Individu Tahun 2A2L

1.
)
-J.
4.

Nama
Jabatan
Tlrgas
Fungsi

RINDA HAITDRIANI, St
Penata Keuangan

4.L

4.2

4.3

4.4

4.6

4.7

4.8

4.5

Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan meliputi
pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk
belanja pegawai
Mengumpulkan data dan informasi pegawai untuk kelengkapan
administrasi gaji pegawai
Mempelajari dan menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
Meneliti dan mengevaluasi dokumen perubahan Gaji ASN (sK
Pengangkatan, sK Kenaikan Pangkat, KGB, surat Keterangan untuk
mendapatkan tunjangan keluarga dan d"okumen lain yang
berhubungan dengan perubahan karyawan)
Mendokumentasikan semua datalbahan/surat sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan d"ata keuangan
apabila sewaktu waktu diperlukan
Mengkonsultasikan dan mencocokan proses penyusunan data
laporan keuangan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar pelaksariaan tugas beg'alan dengan Lrancar
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagi
bahan evaluasi

Palangka Raya, 7 Januari 2A2L
Penata

t'

RI1TDA SE
(III/c)

NrP. 197512A7 2AtO01 2 003

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

Melaksanakan tugas, menerima dan
mempelajari serta Menata Laporan
Keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar
tercapai hasil yqng optimal.

Dokumen Laporan Keuangan
yang berkualitas dan Akurat



Indikator Kinerja Indlvldu Tahun 2O2L

1. Nama
2. Jabatan
3. Ttrgas
4. Fungsi

[o\rY HERAWAIY, S.ST,Par
Analis Klarifikasi Barang

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.L
4.2

4.3

4.4

menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah
Mengklalifikasikan data barang menurut jenis dan sifatnya,sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
Menyerahkan barang ke unit pemakaian sesuai dengan nota
permintaan barang
Mencatat penerimaan pengeluaran dan persediaan barang ke dalam
buku barang inventaris,bukubarang pakai habis,buku hasil
pengadaan barang,kartu barang dan kartu persediaan barang sesuai
dengan prosedur dari ketentuan yang berlaku untuk di proses lebih
lanjut
Melakukan login data ke dalam aplikasi simda keuangan untuk
pengecekan data yang di input mel;alui BKU dan LRA
Menginput seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran
Membuat laporan hasil barang pakai habis bidang aset secara
periodik dan secara insendentil lepala Walikota cq. Bidang Aset
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dari pertanggungiawaban pelaksanaan tugas setiap bulan
Menghitung barang (stock opname) setiap bulan ,membuat berita
acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh pengelola
penyimpan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik
tulisan dan lisan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar

Raya, 7 202L
Analis

lYO\E S.STrPar
Penata (III

NrP. 19771130 20110 010

Ilto Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
Jumlah Laporan
Administrasi
Keuangan dan
BMD

Wajib menyelenggarakan
penatausahaan atas barang milik
daerah (BMD) untuk menerima,
menyimpan dan menyalurkan barang
pq44 pengguna barang

Dokumen Laporan Keuangan
yang berkualitas dan Akurat

1.



1.
2.
3.
4.

Nama
Jabatan
TIrgas
Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun 2OZL

Toto Rianto, A.Md
Pengurus Barang Milik Daerah

4.1 l\Iembantu menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan dan Pengangran Barang
Milik Daerah (RKBtVtDi

4.2 Menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang milik
9lqr?n yang diperoteh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah4.3 Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daelah

4.4 Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna
Barang
Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang lt/ilik Daerah berupa dan atau bangunan yang tidak memeilukan
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan
Menyiapkan dokumen pengajuan usuran pemusnahan dan penghipusan barang
milik daerah
ltllenyusun laporan pengadaan barang milik daerah (bulanan, triwulan dan
tahunan)
Menyiapkan $urat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang
Mengajukan surat Permintaan Barang (spB) kepada pejabat penatauslhaan
Barang Pengguna
Menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran Barang (sppB)
yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang
Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KlR) semesteran dan tahuan
Memberi label barang milik daerah
Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang mitif daerah berdasarkan
pengecekan fisik barang
Melakukan Stock opname barang persediaan
lVlenyimpan dokumen antara lain fotocopy/salinan dokumen kepemilikan Barang
Milik Daerah dan menyimpan asli/fotocopy/salinan dokumen penatausahaan
Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna
Barang dan laporan barang milik daerah

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.to

4.Lt
4.t2
4.L3

4.14
4.15

4.t6

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Per{elasanlFormulasi
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

Wajib menyelenggarakan
Peaatausahaan atas Barang Milik
Daerah (BMD) untuk menyediakan
dan menyusun RKBMD, Data
Inventarisasi BMD dalam bentuk KIB
A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F,
Laporan Penyusutan Barang, Laporan
Penghapusan Barang, Daftar
Pengadaan dan Berita Acara
Rekonsilasi Pengadaan Barang dan
Barang Milik Daerah

lDokumen Usulan RKBMD
8", Laporan Barang Milik
paerah yang berkualitas dan
[kurat dibuat bulanan,
kiwulan dan tahunan

Palangka 7 Januari 2O2l

Toto Rianto, A.Md
Penata (III/c)

NrP. 19730731 L99403 1 006

a



Indikator Kinerja Individu Tahun 2A2L

1.
2.
o.).
4.

Nama
Jabatan
T\rgas
Fungsi

Toto Rianto, A.Md
Pengurus Barang Milik Daerah

4.L

4.2

4.3
4.+

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.Ll
4.12
4.L3

4.L4
4.15

4.L6

fulembantu menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan dan Pcngang!"an Barang
Milik Daerah (RKBMD)
Menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang
Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa dan atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah atau bangunan
Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah
Menyusun laporan pengadaan barang rnilik daerah (bulanan, triwulan den
tahunan)
Menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang
Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan
Barang Pengguna
Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)
yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang
Membuat Kartu lnventaris Ruangan (KlR) semesteran dan tahuan
Memberi label barang milik daerah
Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan
pengecekan fisik barang
Melakukan Stock opname barang persediaan
h/enyimpan dokumen antara lain fotocopylsalinan dokumen kepemilikan Barang
Milik Daerah dan menyimpan aslilfotocopy/salinan dokumen penatausahaan
Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna
Barang dan laporan barang milik daerah

Palangka 7 Januari 2O2l
Analis Barang,

Toto Rianto, A.Md
Penata (III/c)

NrP. 19730731 199403 1 006

lllo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Pe4ielasan/Formulasi
1 Jumlah Laporan

Administrasi
Keuangan dan
BMD

Wajib menyelenggarakan
Penatausahaan atas Barang Milik
Daerah (BMD) untuk menyediakan
dan menyusun RKBMD, Data
Inventarisasi BMD dalam bentuk KIB
A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F,
Laporan Penyusutan Barang, Laporan
Penghapusan Barang, Daftar
Pengadaan dan Berita Acara
Rekonsilasi Pengadaan Barang dan
Barang Milik Daerah

Dokumen Usulan RKBMD
dan Laporan Barang Milik
Daerah yang berkualitas dan
akurat dibuat bulanan,
triwulan dan tahunan



Indikator Kinerja Indlvidu Tahun 2A2L

1. Nama
2, JaEatas
3. Ttrgas
4. Fungsi

IIARDIAI{ FIRDAUSI.S.Sos
Kasub Bagian Perencanpan dan EvalUasi

4.L

4.2

.t..f

4.4

4.5

4.6

4.V

4.8

4.9

4.10

4.11

&{enyiapkan, rnqtrar-rcsng .serta uaengelola data/bahan dan
igfsrslasj untuk kepentiogarr Berlyus-urrarl EPJMD 2a!g-2014
sesuai dengan prosedur dan ketentu€in yang berliaku untuk
mengarahkan tujuan, sasaran dan indikator utama khususnya
dan pembangunan daerah pada umuumya datanr jangka wakzu 5
tahun kedepan
Menyiapkan, merancang serta mengelola datalbahan dan
informa.si untuk kepentingan penJrusunrm RENSTRA SOPD
Besuai dengatr iriosedu- dan keteatuaa yadg beflaku uiituk
mengarahkan pelayanan SOPD khususnya dan pembangunan
rlaerah pada umumnya dalam jangka wakfu 5 tahun kedepan;
Menyiapltam, fr1etai1e6i1$ iiei"tti meagelbla, fi.aehlruBua data/bahiiE
dan informasi untuk kepentingan pen5rusunan RENJA sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk periode I
trahun, yang rn€muat kebijrdcan, progritin, dfi kegitaan, y.iag
dilaksanakan SOPD;
MeaSriapkan, merarlcarlg serta rnengelola, merryusun data/bahan
dail infb#rheisi u?rtuk kepciltiiigiili peajrri3uria:i LppD ttiin LKPJ
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
laporan pertanggung jawai:an rlan penyelenggaraan pemerintah
alaeteh selataa 1 tahUn irnggaran agar depat tereapainfe lapofaa
yang berkualitas, terintegritas dengan informasi kinerja yang
akurat dan akuntabel yang selesai tepat waktu sesuai jadwal
yang diteatukan;
Menyiapkarr., merar.cang-serta mengelola, men)rusun datalbahan
dan infornrasi unfuk kepentingan penyrrsunan Rk? sesuai
ilengan prdseduf dan ketenhiaii yiiiiB berliil<u uatuk tcrsusuaiiya
dokumen-dokumen perencEmaan dan penganggaran yang berisi
reneana pendapatan dan reneana helaqia p-rograrn dan kegiater+
SOPD;
Menyiapkan, merancang serta mengeloia, men5rusurl data/bahan
de$ inforrnasi untuk kepentingan Fenyusunan LKIP sesuai
ilengan prosedur darn keteatuan y€ing berlLalni unark wujrid
pertanggung jawaban dalam pencapaian visi dan misi kepala
daerah rnelalui instansi peurerintah serta perwujudan dari gpCId
goveffiiance;
Menyiapkan , mendistribusikan, men1rusun, serta mengelola dan
srenyajikaa data for-mulir-forun-ulir peugisian u$u1a&. rsncarra
kerja/kegiatan (bid:rng-bidang) berdasarkrxr kebutrihan unit
kerja, dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku
untuk hahan melaksanakan kegiatan Penyusunan Prograaa Keqi+
RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPiJ, RKA, DPA, LKIP;
Men5rusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan,
evaluasi dan kinerja ASN berriasarkan rencana dan realisasinya
urituk fiiehgetaliui tiagkat ltetercapaiirii progfriffi diiii
permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian
masalah,nya;
Mempedomani proaedur kerja yang di tetapkan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas agar pekerjaan terlaksana sesuai prosedur;
Mengerjakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan
llimpinan baik tertulis tnauprih lisilfi sesuai dengrin ketentuan
y?rrg berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
Men5rusun laporan peiaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan
kepada ataslatr sesuai dengan prosedur dan ketentuail y:rhg
berlaku sebagai bahan evahrasi dan pertanggung jawaban.



I{o Sasarea Kesietan Iadikator KiaerJa Indivtdu Penjelasan/Formulasi
1

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Bvatrrasi Kinerja
Perangkat Daerah

Mengumpulkeu:, Merekapitulasi
Mengevaluasi, MenSrusuri,
Men5iqiikan dan Meadistdbusikan
data untuk dokumen
pefeilcairaan

Jurnlerh Dokurnen
Pdfencaiiaari yiliig
berkualitas baik {RENSTHA,
RENJA,DPA,DPPA, RKA,RKAP,
LeBoi iil iealisaSi Kdudn$an
dul

2 Mengumpulkan, Merekapitulasi
Mengev{gqsi, Menyuqqn,
Menyajikan dan Mendistribusikan
data untuk dokumen Pelaporan
IGaerja Irlctarrsj

Jumlah Dokumen Pelaporan
yang berkualitas dan Akurat

Palangka Raya, 7 Jan"uari 202L
Kaeub Bagran krencana€n da-n Ev'aluasi,

Penata {III/c}
NrP. 198tO70L 201001 1 011



1. Nama
2. Ja.batan
3. Tugas
4. Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun 2A2L

: FERtr* WUI.*{I{ SS&f-S.Pd
: Anai.is Feiaporan lfuakuntahiiitasan lfinerja"
i
: 4.1 Mengurnpulkan dokumen, peraturan dan petunjuk teknis yang

terkait dengan pen)msunan laporan akuntabilitas kineq'a;
4.2 Mengumpulkan,melengkapi serta Mengelola,menJrusun data/bahan

dan infonnasi untuk kepentingan pe1{fl.rsur}an SAKIP, LKIP LPPD dan
LKPJ sesuai dengan prosedur dan ketentuaa yang berlaku untuk
laporan pertanggung jawaban da:r peayelenggaraan Pemerintah
Daerale selaaa 1 tahun aaggaran agar dapat tereapainfa lapor-an
yang berkualitas, terintegritas dengan informasi kinerja yang akurat
dan akuntabetr;

4.3 Menganalisis dan mempelqjari serta rnengk4ji karakteristik,
spesif,kasi dan hal - hal yang terkait dengan capaian kinerja masing
masing bidang dan sub bag-an sesuai prosedur dalam rangka
pen5rusunan lal"'oran per tri wulan maupun periode per 1 tahun;

4.4 Menyi.apkan darr membuat Naskah dinas/SK
/Rekomendasi/TlHP/nota dinas/Surat tugas/SPD terkait
pelaksaaeietn fugas yang diberilc*n;

4.5 Menganalisa dan mengolah Laporan Evaluasi Rencana Kerja
pertriwulan berdasarkan realisasi kinerja perbidang pada perangkat
daerah;

4.6 Melakukan koordinasi perihal target dan capaian kinerja pada sub
bagran dan bidang pada perangkat daerah:

4.7 Menganalisa, mengolah dan Menlrusua Perja4jian Kinerja (PK)

{MurnilPerubahan} Pegawai Dinas Pariwisata Kebrrdayaan
kepenaudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya sebanyak 52 orang;

4.8 Membuat dan Meayusut Indikator Kiaerja Individu {IKI} pegawai
Dinas Pariwisata Kebudayaan kepemudaan dan Olah Raga Kota
Palangka Raya sebanyak 52 orang;

4.9 Menganalisis,mengolah dan meny4jikan cascading, RKT, rencan"a
aksi dan pohon kinerja guna pen3rusurlan SAKIP / L1<1";

4.1O Men5rusun,mengolah dan meny4jikan draft laporan akuntabilitas
kinerja Pernerintah {LKIP} unit kerja sesuai dengan hasil analisis dan
prosedur yang berlaku;

4.LL Melengkapi data dan mengisi format formulir pengisian LPPD;
4.LZ Mengikuti

KegiatanRapat/ Pelatihan / seminarlbimtekl sosialisasil desk/ Kunjung
an yang diselenggarakan ataupun djadwalkan berserta mer$rusun
laporan kegiatan yang diikuti);

,+.13 oeembuat laporaa hasil pelaksar.aarl tugas/SPJ belanja sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahaa evaluasi dan
pertanggung jawaban selama periode 1 tahun;

4.14 Menginput darr menguplod data yang dibutuhkan dalam aplikasi
SAKIP/LKIP dan esr Menpan;

4.15 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis;

4.16 Menginput data base unit kerja yarrg dibutuhka:l dalam aplikasi SIPD
data base

Psfsngka Eiay-a, 7 Januari 2Ag1
Analis Pelaporan

SARI. S.Pd
Penata (iIIi ei

NIP. 19840228 200904 2 006

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Jumiah Dokremen

Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Peraagkat Ea.erah

Mengumpulkan; Merekapitr:lasj
Mengevaluasi, Menlrusun, Menyajikan
dan Mendistribusiktrn data untuk
dekurrreu Peiaporaa Kjaerja instansi
LKIP, LPPD,LKPJ dan RKPD

Jumlah Dokemea Pqiaperqg
yang berkualitas dan Akurat



1. Nama
2. Jabatan
3. Tfrgas

4. Fungsi

INDIKATOR KIITTR^'A INDTYIDU TAHUN 2O2I

Hr.fil;1419TO, ST
Analis Perencanaan
Melakukan Kegiatan analis dan penelaahan dalam rangka pen5rusunan
rekomendasi kebijakan bidang perencanaan
4.L Mengumpulkan, melengkapi serta mengelola dan men5rusun

data,bahan dan informasi untuk kepentingan penJrusunan RENJA
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk periode 1

tahun;
4.2 Mengumpulkan, melengkapi serta mengelola dan menJrusun

data,bahan dan informasi untuk kepentingan penyusunan RENJA
perubahan sesuai dengan prosedur dan ketentuarl y€lng berlaku
untuk periode 1;

4.3 Mengumpulkan, melengkapi serta mengelola dan menJrusun
data,bahan dan informasi untuk kepentingan penyusunan
RENSTRA/RENSTRA perubahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk periode 5 tahun;

4.4 Mengumpulkan, melengkapi serta mengelola dan mer{msurr
data,bahan dan in-fiormasi untuk kepentingan perrJrusunan RKA dan
DPA SOPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk tersusunnya dokumen perencanazul dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan
kegiatan SOPD;

4.5 Mengumpulkan, melengkapi serta mengelola dan menFlsun
data,bahan dan informasi untuk kepentingan penJrusunan RKAP dan
DPPA SOPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk tersr.lsunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan
kegiatan SOPD;

rencana belanja program dan

4.6 Merekapitulasi dan membuat kemajuan pelaksanaan
kegiatan bulanan sesuai DPA
dan realisasi keuangan SOPD;

meliputi realisasi Iisik kegiatan

4.7 Merekapitulasi dan membuat kemajuan pelaksanaan
kegiatan triwulanan sesuai SOPD meliputi realisasi fisik
kegiatan dan realisasi keuangan PD;

4.8 Menjadi Operator Aplikasi
4.9 Menjadi Operator Aplikasi SIPD
4.10 Mengikuti kegiatan rapat/ /kunjungan dan membuat

laporan pelaksanaan kegiatan tertulis kepada atasan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan
dan pertanggung j awaban;

berlaku sebagai bahan evaluasi

4.11 Melakukan pengarsipan dan pendokumentasi.an semua bahan-
bahan/data yang berkaitan dengan sub bagran perencanaan dan
evaluasi.

Palangka Raya, 7 Januari 2A2L
Analis Perencanaan,

Penata Muda (III/a)
NIP.198807LL 201903 1 011

ST

No Sasaran Kegiatan Indikator KinerJa Individu PenJelasan/Formulasi
1 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Mengumpulkan,
Merekapitulasi
Mengevaluasi, Men5rusun,
Menyajikan dan
Mendistribusikan data
untuk dokumen
perencanaan

Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
berkualitas baik {RENSTRA,
RENJA, DPA, DPPA, RKA,
RKAP, Laporan realisasi
Keuangan d11)



1. Nama
2. Jabatan
3. Tugas

4. Fungsi

Indikator KinerJa Individu Tahun ZOZT

xul{coRo ADr.st.,M.AP
Kepala Bidang pariwisata
Perumusaa Kebdalan,pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pariwisata,peraksanaan Evar,usasi dan perraporan pelaksanaan
Admistrasi dan pelaksanaan Fungsi rainyang air*ril."* KeparaDinas yarlg berkaitan dengan Tugas.4'1 Merumuskan program kegiatan dan anggaran bidangpariwisata;
4'2 Merumuskan kebijakan pemerintah Kota palangka Rayabidang ekonomi kreatif yans bertrasis 

"*rri, t.d"i*, **Ji*,desain, iptekdan pengembangan SDM ekanomi kreati{4'3 lVlemeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dandokumen lain yang telah dikonsep terkait uraian bidangkepariwisataan;
4-4 Mengembangkan pengetahuan tentang regutasilketentuanperaturan, kebijakan, pedoman fembingunan yangberhubungan dengan bidang tugas serta meneruskan

perencanaan teknis kegiatan dibidang pariwisata yang meliputipengelolaan daya tarik wisata, sumtrer daya L"""*i",
kelembagaan, pengembangan kawasan strategis dan destinasiwisata serta pembinaan usaha jasa lariwisata danpengembangan ekonomi kreatif;

4'5 Merumuskan pembagian tugas da, memberikan
bimbingan/petunjuk peraksanaan tugas kepada bawahan baik
$ecara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebihlanjut dan tidak tery'adi penyimparrg*rrlk**alahan darampelaksanaan tugas;

4.6 Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil
keq'a bawahan guna penyempurnaan hasil t<e4a seranjutnya;4-7 Memeriksa laporan hasil pelaksanaan teliatan bawahan
sebagai bahal koreksi masukan bagi pimpinan;4.8 Memeriksa penilaian prestasi kerja ua*aliao berdasarkan hasilkerja yang {icapai setragai bahan pengajuan sasaran Kin;rj;
Pegawai (SKpi;

4.9 Merumuskal dqn menetapkan penilaian kerja bawahan pada
masing-masing Kepaira seksi dan perilaku Kela setragai uatianpengajuan penilaian prestasi kerja tim;5.0 Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaruasi raporanpeliaksanaan tugas berkenaan dengan kegia:tan masing-masing
seksi;

5.1 Mempelqjari semua ketentuan dan aturan acuan untukpelaksanaan tugas.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
1 z 3 +
1 Meningkatnyan

Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan

Pemeliharaan Destinasi
Pariwisata

Indeks 2 Kawasan

z Meningkatnya
Sumber Daya
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Jumlah pengemballgan
Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Itueatif

5O Orang

Palangka 7 Januari 2A2L
G PARI\IiISATA,

KUlT st.,M.AP
Pembina l*)

NrP. 19730406 199803 1 004



1. Nama

2. Jabatan

3. Tugas

4. Fungsi

Indikator Kinerja Indivldu Tahun ZOZL

ALEX CI{ASDRA, S.Sos., MA.P

Kagi Pengelolaan Daya Tarik wisata sumber Daya Manusia Dan
Kelembagaan

Dalam melaksanakan T\rgas berkedudukaa dibawah dan
bertanggungjawab Kepada Kepaira Bidang pariwsata atau jabatan
Pengawasan

4.1

4.2

A'a.J

4.4

4.5

4"6

'+. I

4.8

4.9

5.0

51

ulenyusun rencana kegiatan da, anggaran seksi pengelolaan
daya tarik wisata, sumtrer daya manuiia dan keleirbagaan;

Menyiapkan bahan keqja dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar mempedomani prosedur ke{'a yang ditetapkan
untuk kelancaran trrelaksanaan tugas;
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi
kegiatan di seksi perrgelolaan daya tarik wisata, sumber daya
manusia dan kelembagaan;
Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan
dokumen lain yang telah dikonsep terkait ,rru"a, seksi
pengelolaan daya tarik wisata, sumtrer daya manusia dan
kelembqgaan;
Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi ya,,g
meliputi pelatihan bimbingan teknis, semfurar iosialisasi oarr
pelaksanaan pemilihan putra putri pariwisata dalam kegiatan
pengembangan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan
kelembagaan kepariwisataan;
Meiaksa,akan perencanaan pengawasan: koordinasi,
konsultasi dan evaluasi terhadap -pelaksanaan 

program
pengelol,aan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan
kelembagaan kepariwisataan;
Menyusun kajian dan analisis terhadap tata kelola kawasan
daya tarik wisata, pengembangan sumber daya manusia dan
kelemtragaan pariwisata sesuai arahan pengembangan yang
telah ditetapkan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kompetensi
kelembagaan pariwisata dalam Reningkatan Kapasitas
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Hirnpunan
Pramuwisata {HPI), Association of rhe Indonbsia Tours and
T?avel Agencies (ASITA), Bad.an pengurus Daerah {BpD} dan
lembaga lainnya di sektor pariwisata;
Menyusun dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan
p3d" seksi Pengelolaan Daya Tarik wisata, srimber Daya
Manusia dan Kelembagaan berdasarkan sasaran Kerja
Pegawai {sKP} dan perilaku Keq'a sebagai bahan pengajuan
penilaian prestasi kerja intern;
Melaksanakan koordinasi, pemantaual, supervisi danmengordinir laporan pelaksanaan tugas sebagai pengelola
Daya Tarik wisata, sumber Daya Manusia dan deremba[aan;

Memberikarl saran dan atau perrimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sisuai bidang
tugasnya dan mel;aksanakan tugas kedinasan lain yan;
diberikan pimpinan.



No Sasaran tan Indikator
1 2 1.) 41

Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

Pengembangan Kopetensi
SDM danPariw"isata Putra Putri pariisata Tk Kota

palangka Raya

Jumlah Peserta Pemilihan 35 Orang

2 Pengembngan
Kopetensi Sumtrer daya
Manusia Ekonomi Kreatif

Pasilitas

pengembangan Sumber

Jumlah Sumber daya
dikembangan Terlaksananya

dankoordinasi a samakerj
daya

3 Even

Palrangka Raya, T Januari ZOZI

Kasi
Sumber

Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Dan Kelembagaan,

ALEX S.Sos., MAP
Tk I, (III/d)

MP. 19800718200312 | 0fr4



1. Nama
2. Jabatan
3. ?trgas

4. Fungsi

Indlkator Kine{a Individu Tahun ZALL

: R I llf A, S.Sos
: Kasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Destinasi pariwisata: Da}am melaksanakan Tugas berkedulduun amawarr canbertanggungiawatl Kepada Kepala Bidang p".i**"t, atau jabatan

Pengawasan
: 4' 1 Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pad"a seksiPengembangan Kawasan strategis dan n#tinasi p}'iwisatq--4"2 Menyiapkan trahan keq'a dan temberikan petunjuk kepadabawahan-agar mempedomani prosedur kerja yans Ait"t"pk;untuk keliancaran pelaksanaan tugas;4'3 ivlenyusun pedornan, petunjuk tefnis dan administrasi SeksiPengembangan Kawasan strategis dan Destinasi pariwisatq4'4 Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dandokumen rain yang teiah dikonsep terkait uruua, seksiPengemtrangan Kawasan Strategis dai nestinasi pariwisfi -4.5 Menganarisis, mengevaruasi da]n memonitoring petat<sana'an

dalam ulqkrp seksi pengembangar Kawasan strategis d"anDestinasi pariwisata;
4'6 Merancang dan menyiapkan bahan daram rangkamelaksanaan koordinasi dan konsultasi eid,,g

Pengembangan Kawasan strategis dan Destinasi pariwisata;
4.7 Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;4.8 Melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata; '4.9 Merumuskan atau menetapkan penilaian kerji barvahan p"o*seksi pengembangan Kawasan strategis dan DestinasiPariwisata trerdasarkan sasaran Kinerja"pegawai {sKp} danPerilaku Keq'a sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi

kerja intern;
5.10 Mengkooridnir laporan pelaksanaan tugas Seksi

Pengembangan Kawasan Strategis dan Destinasi pariwisata;
5.11 Memberikan saran

mengenai irangkah ata
tugas kedinasan lain y

atau pertimtrangan kepada atasan
u tindakan yang diambil sesuai bidang
ang diberikan pimpinan.

No Sasaran Kegiatan Indikator
1 ,2 .>\) 4Pengembangan Daya ?arik

Wisata kabu Kota
Jumlah daerah Tujuana Wisata
yang Refresentatif

2 Daerah

2 Pengelolaan Kawasan Startegis
Pariwisata Kabupaten/ Kota

.Iumlah Kawasan Objek Wisata 2 Kawasan
-J Pengadaan pemeiiharaan

Rhabilitas sarana dan
prasarana dala6 pengelolaan
Destinasi Pariwisata

Kota

Jumlah pariwisata yang
dibuat
Jumlah saran dan prasarana
yang diperbaiki

2 Destinasi

2 Sapras

Palangka Raya, 7 Januari ZAZL
Kasi Pengembangan Kawasan Strategis

dan Pariwisata,

R A, Sos
Penata (IIIlc)

NrP. 19670215 199403 2 011

Targer

1.

yang Refsentatif



1. Nama
2. Jabatan
3. ?ugas
4. Fungsi

Iadikator Kinerja Indlvidu Tahun ZOZL

BTRfiICE
Pengadministrasi Izin Usaha pariwisata

4.L Mengetik rencana kegiatan dan anggaran kegiatan seksi
Pembinaan usaha Jasa pariwisata dan Ekonomi Kreatif4.2 Mengetik bahan kerja dan memberikan petuqjuk kepada
bawahan agar mempedomani prosedur kerja yan, ditetapkan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;4.3 Mengetik pedoman, petunjuk teknis dan ad,ministrasi kegiatan
seksi Pemtrinaan usaha Jasa pariwisata dan Ekonomi Krlatif;+.4 Menyiapkan trahan dalam rangka kegiatan peningkatan
kompetensi ra*g meriputi pelatihan, -bimbingan Ieknis,
seminar, sosialisasi dalam kegiatan pembinaan -usaha jasa
pariwisata dan ekonomi kreatif;

4.5 Menyiapkan- trahan perencanaan, pengalrrasan, koordinasi,
konsultasi dan evaluasi terhadap pitatsanaan pengendalian
pajak dan retribusi sektor pariwisata dan penetapan standar
tanda daftar usaha pariwisata dan ekonomi Lreatiff4-6 Mengetik bahan kajian dan analisis terhadap pembinaan
usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif;

4-7 Mengetik penilaian keq'a bawahan pada seksi pemtrinaan
usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan
sa*aran Kinerja pegawai {sKp} dan perilaku Kerja sebogai
pahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;4.8 Menyiapksn bahan laporan peraksanaan tugas seksi
Pembinaan usaha Jasa pariwisata dan Ekonomi xreatif;4.9 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan.

No Sasaran a Indikator Individu /Formulasi
1 Membantu

Mengetik, Mengumpulkan
Membantu pimpinan
Mengelola urusan Data
Pembinaan Usaha Jasa
Parivyisata dan Ekonomi
Kreatif

Mengumpulkan Data,
I merekapitulasi,
I Menyusun dan
Menyipkan Bahan
dalam rangka
melaksanakan
Koordinasi dan
Konsultasi

Jumlah Dokumen
pelaporan yang
berkualitas

Palangka Raya, Z Januari ZAZL

Pengadministrasi Izin Usaha pariwisata,

(tUt---

Penata Muda Tk I, ([Ilb)
}\IiP. 1982112t }ArcCl I 012



1. Nama
2. Jabatan
3. Tlrgas
4. Fungsi

Indikator Kinerja Indlvidu Tahun ZA2t
PATMI DEWI, A.Md
Pengelola Objek Wisata

4'l Mengetik rencana kegiatan dan anggararl pada seksipengembangan kawasan strategis dan aertoasi pariwisata4'2 Mengetik bahan pedoman, petunjuk teknis dan administrasiyang ditetapkan untuk kerancaran peraksa*aan tugas seksipengembangan kawasan strategis dan destinasi paririlsata4.3 Mengumpulkal 
- 
dlri- mengetik bahan p*Oorn"r, ,petunjukTeknis dan Admiaistrasi Seksi p.rrg**b"rg., KawasanStrategi d"an Destinasi pariwisata

4.4

4"5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.Ll

Mengetik dan -menyiapakan bahan da-lam rangkamelaksanaka, koord.inasi dan konsultasi bidangpengembangan kawasan strategis dan destinasi pariwisataMembantu dan Mengetik frenganalisi dan- MonotoringPelaksanaan daram Lingkup seksl rengemuarrg*ri K"***r'
Strategis dan Destinasi pariwisata
Mengetik dan mengumpulkan bahan dalam Rangkamelaksanaka, Koordinasi dan Konsultasi bidangPengembangan Kawasan strategis dan Destinasi pariwisata
Memhantu Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana
Pariw"isata
Membantu Pengembangaa Kawasan Srategis pariwisata
l{engetik-,Konsep tentang sasaran kine{a p*g"**i ( SKp }dan perilaku keq'a sebagai bahan pengajuan penilaian
prestasi kerja intern yaxg terah diberikan otir, x*pd* seksiPengembangan Kawasan strategis dan Destinasi pariwisata
Mengetik Laporan pelaksanaan Tugas Seksi pengembangan
Kawasan Strategis dan Destinasi pariwisata
Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikanpimpinan sesuai bidang tugas.

Palangka Raya, T Januari 2AZ1

Pengelola Objek Wisata,

qh''
PATMr DtwI, A.Md
Penata Muda (ill/ai

NiP. 198007A9 2U 101 2 0t3

No Sasaran Kinerja Indikator Individu /FormulasiTertip Administrasi Data
Pengelolaan Daya tarik
Wisata Kabupaten/ Kota
dan tertip pelaporan
Kegiatan
Pengadaan / pemeliharaan
Rehabilitas Sarana dan
prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi
pariwisata Kabupaten/
Kota

Mengumpulkan Data,
merekapitulasi,
Menyusun dan
Menyipkan Bahan
dalam rangka
melaksanakan
Koordinasi dan
Konsultasi

Jumlah Dokumen
pelaporan yang
berkualitas

1.



1. Nama
2. Jabatan
3. Tugas
4. Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun 20121-

MUHAilTMAT ARTAII. SE.,MM
Analis Pariwisata

Ylembantu mengetik kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan
Daya Tarik wisata, sumtrer Daya Manusia dan Kelembagaan
Membantu menyiapkan bahan kerja dengan mempedomani
prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pel,aksanaal
tugas;
Memba,tu mengetik dan menyusur pedoman, petunjuk teknis
dan administrasi kegiatan di seksi pengeloia-an Daya Tarik
Wisata, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
M-erybantu mengetik surat keputusan dan dokumen rain yang
lelah dikonsep terkait urusarr terkait urusan seksi rengetoiaan
Daya Tarik wisata, sumtrer Daya Ma,usia dan Kelembagaan;
Menyusun bahan dan menyiapkan formulir p.tatitar.
bimbingan teknis, seminar naiional dan per,aksanaanpemilihan putra putri pariwisata dalam kegiatan
pengembangall da5ra tarik wisata, sumber daya manusia dan
kelembagaa n kepariwisataan;
Membantu mengumpulkan bahan perencanaarl pengawasan,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi terhadap peiat<sanaan
program pengel0laan daya tarik wisata, sumber daya manusia
dan kelembagaan kepariwisataan;
Mengetik konsep dan menyusun kajian dan analisis terhadap
tata kelola kawasan daya tarik wisata, pengembangan sumber
dqv, manusia dan kelembagaan kepariwisataan seJuai arahan
pengembangan yang telah ditetapkan;
Membantu dan mengetik surat dan forrnulir untuk
melaksanakal pembinaan dan pengawasan kompetensi
kelembagaan pariwisata dalam reningkatan KapasitasKelompok Sadar Wisata {POKDARWIS}, Himpunan
Pramuwisata (HPI), Association of rhe Indoaesia Touri and
Travel Agencies (ASITA), Badan pengurus Daerah (BpD) dan
lembaga lainnya di sektor pariwisata;

llengetik konsep yang telah diberikan kepala seksi pengek:Laan
daya tarik rrisata, sumber daya manusia *an t<ilembagaan
tentang sasaran Keq'a pegawai {sKp} dan perilaku re{a
setragai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;
Membantu melaksanakan koordinasi, pemantauan, supervisi
dan mengordinir laporan pelaksanaan tugas setragai pengelola
daya tarik wisata, sumber daya manusia dan keleilbagaan;
Melaksanakan tugas kedinasan rain yang diberikal pimpinan
baik lisan noaupun tuusan dengan peraturan yang berraku
agar pelaksana€Ln tugas Lrerjalan dengan lancar.

4.3

4.t

4.2

4.4

4.5

4.6

L'7

4.8

4.9

5.0

5.1

Palangka Raya, 7 Januari 2A2L
Analisis

ARrAN.St.,trflM
{III/c}
200903 1 CI06

No Sasaran Kinerja Indikator Individu Pery'elasan
Formuiasi

Membantu
Mengetik, Mengumpulkan
Membantu pimpinan
Mengelola urusan Data
Pengeiolaaan Daya Tarik
Wisata Sumber Daya
Manusia dan Kelem

Mengumpulkan Data,
merekapitulasi, Menyusun
dan Menyipkan Bahan
dalam rangka melaksanakan
Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Dokumen
pelaporan yang
berkualitas

NrP. 19820s

1"



1. Nama
2. Jabatan
3- Ttrgas
4, Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun ?OZL

MOHAIYIMAD IYOORrITRIAII SYAH
Pengadministrasi izin Usaha Pariwisata

4.L Mengetik rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Seksi
Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata dan trkonomi Kreatit

4.2 Mengetik bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan
untuk kelancaran peiaksanaan tugas;

4.3 Mengetik pedoman, petunjuk teknis dan administrasi
kegiatan Seksi Pembinaal Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

4..4 Menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan peningkatan
kompetensi yang meliputi pelatihan, bimbingan teknis,
seminar, sosialisasi dalam kegiatan pembinaan usaha jasa
pariwisata dan ekonomi kreatig

4.5 Menyiapkan bahan perencanaan, pengawasan, koordinasi,
konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian
pajak dan retribusi sektor pariwisata dan penetapan standar
talda daftar usaha pariwisata dan ekonomi kreaffi

4.6 Mengetik bahan ka3'ian dan analisis terhadap pembinaan
usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif;

4,7 Mengetik penilaian keq'a bawahan pada Seksi Pembinaan
Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan
Sasaran Kine{a Pegaurai {SKP) dan Perilaku Kerja sebagai
bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;

4.8 Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Usaha Jasa Pariwisats dan Ekonomi Kreatif;

4.9 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan.

Palangka Raya, 7 Januari TOZL

Pengadministrasi Izin U-saha Pariwisata,

MOI{AIIIll,IAD
Penga rk r ur/d]

No Sasaran Kine{a indikator Individu Penjelasan /Formulasi
1a Membantu

Mengetik, Men gumpulkan
Membantu pimpinan
Mengelola urusan Data
Pembinaan Usaha Jasa
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Mengumpulkan Data,
merekapitulasi,
Menyusun dan
Menyipkan Bahan
dalam rangka
melaksanakan
Koordinasi dan
Konsultasi

Jumlah Dokumen
pelaporan yang
berkualitas

NiP. 19691211 199401 1 003



1. Nama
2. Jabatan
3. Tlrgas
4. Fungsi

Indikator KinerJa Individu Tahun ZAZL

LUSilrr, sH
Analis Pariwisata

4'1 Membantu 
Sengetik kesiatT dan anggaran seksi pengeroraan

Daya Tarik wisata, sumber Daya naanGia Ju,, r*t**bagaan4'2 Membantu rnenyiapkan bahan k*d d-"g." mempedoraaniprosedur kerja yang ditetapkan untuk kelaiiaran pelaksanaantugas;
4'3 Memhantu mengetik dan menyusun pedoma,, petunjuk teknisdan administrasi kegiatan oi s*t *i r""g"ior""r, Daya TarikWisata, Sumtrer Daya Manusia dan frf**f"S""r;4'4 Membantu mengetik surat keputusan dan dokumen rain yangtelah dikonsep terkait urusan-terkait urusan seksi pengerolaan

Daya Tarik wisata, sumber Daya Manusia dan retem'agaan;4'5 Menyusun bahan dan minyiapkan formurir pelatihanbimbingan teknis, seminar nasionaran" p*rJ*anaarl pemilihanputra putri pariwisata dar,am kegiata, pengemba*s"" aavatarik wisata, sumber daya manusia - d;n kerembagaankepariwisataan;
4'6 Membantu rnengumpulkan bahan perencanaan pengawasan,koordinasi, konsurtasi dan evaruasi terhadap perraksanaanprogram pengelolaan daya tarik wisata, sumbei aaya manusiadan kelemtragaan kepariwisataan;
4.7 Mengetik konsep dan menyusun kajian dan anarisis terhadaptata kelola kawasan daya tarik wisaia, peagembangan 

"r*Uidaya manusia dan kelembagaan kepari,ris*L** sesuai aral:anpengembangan yang telah ditetapkan;4.8 Membantu dan mengetik surat dan formulir untukmelaksanakal pembinaan dan p.rgr****.. kompetensikelembagaan pariwisata daram 'r*ii"gk"t"r, 
KapasitasKelompok Sadar Wisata {'OKDAR&IS}, rui*prrrr*Pramuwisata (HpI), Associatio., cir The Indonesia Tours andTravel Agencies (ASITAi, Ba{an pengu.rus na*rrf, {BpD} danlemtraga lainnya di sektor pariwisata;

4"9 Mengetik konsep yang telah diberikan kepala seksi pengelolaandaya tarik wisata, sumber daya man"*i" a"" kerembagaantentang sasaran Kerja pegawai {sKp} dan perilaku ,;.d;sebagai bahan pengqjuan p"r,*aian pr"*ri"=iGrya intern;5.0 Membantu meraksanaka* koordinisi, p"*""Luan, supervisidan mengorgi"ir raporan pelaksana; drd* ;euagai pengeloladaya tarik wisata, sumber aaya manusia dan kelembagaan;5' 1 Melaksanakan tugas kedinaian lain yang aio*.[.r., pimpinanbaik lisan maupull tuusan dengan peraturan yang berlaku agarpelaksanaan tugas bery'alan dengan lancar.

Paiangka Raya, 7 Januari 2AZl
Analisis Pariwisata,

SH
t€. Tk i {iII d}

No asaran Kinerja Indikator Individu elasan/Form
1

Mengetik, Mengu mpuikan
Membantu pimpinan
Mengelola urusan Data
Pengelolaaan Daya Tarik
Wisata Sumber Dava
Manusia dan

Membantu
merekapitulasi, Menyusun
dan Menyipkan Bahan
dalam rangka
melaksanakan Koordinasi
dan Konsultasi

Mengumpulkan Data, Jumlah Dokumen
peiaporan yang
berkualitas

NIP. 1969101s 1998fi 2 2 **7



1. Nama
2" Jabatan
3. Tugas
4. Fungsi

Indikator Kinerja Individu Tahun ZAZL

LOI,Y RtsTItrI, SE
Kasi Pembinaan Usaha Jasa pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4'1 Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan
seksi Pembinaan Usaha Jasa pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

4.2 Menyiapkan trahan kerja dan memberikan petunjuk
kepada bawehan agar mempedomani pros*dir t<e{a
yang ditetapkan untuk kelancaran pelakjanaan tugas;4'3 Menyusun pedoman, petuqiuk teknis da, administrasi
seksi Pembinaan usaha Jasa parirpisata dan Ekonomi
Kreati{

4.4 Memeriks, d*1 memberi paraf draft surat keputusan
dan dokumen rain yang telah dikonsep terkait urusan
seksi pembinaan usaha jasa pariwi**t, d*r, ekonomi
kreatif;

4.5 Melaksanrk*1 kegiatan peningkatan kompetensi yangmeliputi pelatihan, trimbingan teknis, seminar,
sosialisasi datram kegiatan pembinaan usaha jasa
pariwisata dan ekonomi kreatif;

4-6 Melaksanakan perencanaan, pengawasall, koordinasi,
konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengendalian pajak dan retribusi sektor pariwisata dan
penetapan standar tanda daftar usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif;

4-7 Menyusun kajian da, analisis terhadap pemtrinaan
usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif;4.8 Merumuskan dan menetapka, penilaian keq'a trawahanpada seksi pembinaal usaha jasa pariirisata dan
ekonomi kreatif berdasarkan sasaran rirre4a pegawai
{SKPi dan perilaku Keg'a sebagai bahan 

"pengiSuan

penilaian prestasi kinerja intern;
4.9 Mengkooridinir rraporan pelaksanaan tugas seksi

Pembinaan usaha Jasa pariwisata dan Ekono]ni Kreati!5.0 Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai
bidang tugas kedinasan lain yang Oilerit<an pimpinan.

No Sasaran Kegiatan Indikator
2 3 4

1 Fasilitas Pengembogan
Kopetensi Sumber daya
Manusia trkonomi Kreatif

Jumiah Sumber daya tang
dikembangan Terlaksanarlya
koordinasi dan ker.1'a sat]la
pengembangan Sumber daya
pariwisata

3 Even

Palangka Raya, ? Januari ZAZL

Kasi Pem Usaha Jasa Pariwisata
Kreatif,

LOLY SE
d)Penata r uil/

NIP. 19640806 198802 1 002

1



Nama

Jabatan

Tugas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAI.JUN 2021

: EVARINA SINGARAC& SE., MM

: KasiSarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

: 1. Seksi Sarana Prasarana Kepernudaan dan Olahraga dipimpin oteh Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon
lV.a atau jabatan pengawas;

3. Uraian Tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan

Olahraga;
b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar

mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. Menyusun pedornan, petunjuk teknis dan administrasi pada Seksi Sarana Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga;

d. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah
dikonsep terkait urusan Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;

e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga:

f. Melakanakan pendataan dan inventarisasi sarana prasarana kepemudaan dan
olahraga;

g. Melaksanakan pengadaan peralatan olahraga dan sarana prasarana lainnya;
h. Melaksanakan monitoring, pelaporan dan memberikan bantuan operasional

penunjang kegiatan Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe di Kelurahan Sabaru;
i. Melakanakan Kerjasama dengan organisasi kepemudaan;
j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Sarana

Prasarana Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai{SKP} dan
perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja lntern;

k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan
Olahraga; dan

l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan
Iain yang diberikan pimpinan.

Palangka Raya, 7 Juli 202L

Kasi Sarana P dan Olahraga

No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja lndividu Penjelasan/Formulasi
1. Jumlah Kerjasama

organisasi kepemudaan
dengan Terlaksananya

dengan
kepemudaan

kerjasama
organisasi

Jumlah organisasi
kepemudaan yang
memperoleh dana hibah
dari Pemerintah Kota
Palangka Raya TA. 2021

2 Terpenuhinya sarana dan prasarana
yang memadai untuk kepemudaan
dan olahraga di Kota Palangka Raya

Terlaksananya pendataan dan
inventarisasi sarana prasarana
kepemudaan dan olahraga

Jumlah data sarana
prasarana kepemudan dan
olahraga di Kota Palangka
Raya

EVARINA

na

sE., MM



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2A21

L. Nama

2. Jabatan
3. Tugas

4. Fungsi

: OKTAVIANUS JAYA

: Pengawas Olahraga

:4.L.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Menerima dan menginventarisasi bahan data Seksi Peningkatan Prestasi
dan Pembudayaan Olahraga, Atlet, Wasit, Pelatih, Tenaga Tehnik
Olahraga, lnduk Organisasi Keolahragaan, Klub Olahraga dan Kegiatan
kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
diproses lebih lanjut.
Mengklarifikasi bahan data peningkatan prestasi dan pembudayaan
olahraga, Atlet, Wasit, Pelatih, Tenaga, Tehnik Olahraga, lnduk Organisasi
Keolahragaan, klub Olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
pengawasan.
Mengidentifikasi bahan catatan data peningkatan prestasi dan
pembudayaan olahraga, atlet, wasit, pelatih, tenaga tehnik olahraga
induk organisasi keolahragaan, klub olahraga dan kegiatan kejuaraan
olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan pengawasan.
Mengawasi peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga atlet, wasit,
pelatih tenaga tehnik olahraga, induk organisasi keolahragaan, klub
olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.
Mengevaluasi dan mengkonsultasi permasalahan yang timbul dengan
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara
tertulis maupun lisan

Palangka Raya, 07 Januari 2021
Pe hraga

JAYA

No Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja lndividu Penjelasan / Formulasi
1 Tersedianya

Pelayanan

Peningkatan Prestasi

dan Pembudayaan
Olahraga

Menginput, menyusun, menyiapkan,
mengarsipkan data dokumen kinerja
dan melakukan pengawasan terhadap
Peningkatan Prestasi dan
Pembudayaan Olahraga

Berkas dan dokumen
pendukung yang
berkualitas dan akurat

Nip. 7 2AO70t 1 008



L. Nama

2. Jabatan
3. Tugas

4. Fungsi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2A21

: KAMIAR
: Pengawas Olahraga

4.L. Menerima da menginventarisasibahan data Sarana Olahraga, Atlet,
Wasit, Pelatih, Tenaga Tehnik Olahraga, Induk Organisasi Keolahragaan,
Klub Olahraga dan Kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.

4.2. Mengklarifikasi bahan data sarana prasarana olahraga, Atlet, Wasit,
Pelatih, Tenaga, Tehnik Olahraga, lnduk Organisasi Keolahragaan, klub
Olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

4.3. Mengidentifikasi bahan catatan data sarana prasarana , atlet, wasit,
pelatih, tenaga tehnik olahraga induk organisasi keolahragaan, klub
olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

4.4. Mengawasi data sarana prasarana olahraga atlet, wasit, pelatih tenaga
tehnik olahraga, induk organisasi keolahragaan, klub olahraga dan
kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.

4.5. Mengevaluasi dan mengkonsultasi permasalahan yang timbul dengan
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.

4.6. Melaoprkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

4.7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara
tertulis maupun lisan

Palangka Raya, 07 Januari 2021
Pengawas Olahraga

KAMIAR
Nip. 19710714199309 1 00L

No Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja lndividu Penjelasan / Formulasi
1 Tersedianya

Pelayanan Sarana
Prasarana

Kepemudaan dan
Olahraga

Menginput, menyusun, menyiapkan,
mengarsipkan data dokumen kinerja
dan melakukan pengawasan terhadap
fasilitas sarana prasarana
keolahragaan

Berkas dan dokumen
pendukung yang

berkualitas dan akurat



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2A2T

l-. Nama

2. Jabatan
3. Tugas

4. Fungsi

: YAYANGSI YUANA
: Pengawas Olahraga

:4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4"6.

4.7.

4.4

Menerima da menginventarisasibahan data Sarana Olahraga, Atlet
Wasit, Pelatih, Tenaga Tehnik Olahraga, lnduk Organisasi Keolahragaan,
Klub Olahraga dan Kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
Mengklarifikasi bahan data sarana prasarana olahraga, Atlet, Wasit,
Pelatih, Tenaga, Tehnik OIahraga, lnduk Organisasi Keolahragaan, klub
Olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan-
Mengidentifikasi bahan catatan data sarana prasarana, atlet, wasit,
pelatih, tenaga tehnik olahraga induk organisasi keolahragaan, klub
olahraga dan kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.
Mengawasi data sarana prasarana olahraga atlet, wasit, pelatih tenaga
tehnik olahraga, induk organisasi keolahragaan, klub olahraga dan
kegiatan kejuaraan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.
Mengevaluasi dan mengkonsultasi permasalahan yang timbul dengan
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan.
Melaoprkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebaga i ba han eva luasi dan pertanggungjawaban.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara
tertulis maupun lisan

Palangka Raya, 07 Januari 2021
Pengawas Olahraga

?/
;fl*/

vn(ir{iir YUANA
N i p. 19780507 ?OO7 AL}OL4

No Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja lndividu Penjelasan I Formulasi
1 Tersedianya

Pelayanan Sarana
Prasarana

Kepemudaan dan
Olahraga

Menginput, menyusun, menyiapkan,
mengarsipkan data dokumen kinerja
dan melakukan pengawasan terhadap
fasilitas sarana prasarana
keolahragaan

Berkas dan dokumen
pendukung yang

berkualitas dan akurat



1. Nama
2. Jabatarr
3. Tugas
4. Fungsi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2O2I

: Drs. DENNY ROJADHY,M.Si
: Kepala Seksi Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

: 4.1.

4,6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.2.

4.4.

4.5.

Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Prestasi dan
Pembudayaan Olahraga;
Menyusun bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada baw-ahan agar
mempedoman prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang
telah dikonsep terkait urusan Seksi Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan
Olahraga;
Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga pada Seksi Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan
Olahraga;
Melaksanakan kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS);
Melaksanakan Perlombaan Gerak Jalan dan Drumband;
Melaksanakan pendataan dan inventarisasi klub olahraga;
Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
Melaksnakan kerjasama dengan klub olahraga untuk event penting dan
pembinaan yang berkembang dimasyarakat;
Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi
Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga berdasarkan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian
Prestasi Kerja Intren;
Mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Prestasi dan
Pembudayaan Olahraga; dan
Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau Tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas
kedinasan lain yang di berikan pimpinan.

Palangka Ray4 07 Jannari}}2l

KEPALA SEKSI ASI DAN

Drs. M.Si
Pembina

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Pejelasan/Formulasi

1 Melaksanakan Pelayanan
Pemerintah pada Sektor
Peningkatan Prestasi dan
Pembudayaan Olahraga.

- Menyusun dan menyiapkan rencana,
pedoman, petunjuk teknis dan
administrasi kegiatan.

- Melaksanakan pendataan
inventarisasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan.

- Merumuskan, menetapkan dan
mengkoordinir pelaksanaan tugas.

Jumlah Dokumen yang
berkualitas dan akurat.

}\IIP. 1966102619%A3 1007



I\arla
Jabatan
Tugas

; xr.AKA, Cf,
: Kasi Pengembangan Pemuda

: 1. Seksi nlrrge*Gngan Pemuda dipimpin oleh Kepqla Seksi yang dalam

rnelaksanakan tulasrrya berkedudukan d.ibawah dan bettanggung iawab
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Z. fepata Seksi lengembangan Pemuda merupakan iaba1,n eselon fV.a atau

jabatan pengawas, dan
3. Uraian rugas repala seksi Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

a. Menyusun r*rr.urru kegiatan-dan anggaran seksi?engembangan Pemuda;

b. Menyiapkan bahan keria dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar

mempedomaniprosedurkerjayangditetapkanuntukkelancaran
pelaksanaan tugas;

c. Menyur.ro p"io*u',, petunjuk teknis dan administrasi pada seksi

pengembangankePemudaan; r .

d. Memerikru i"11 memberi par# dra-f surat keputusan dan dokomen lain

yang telah d,ikonsep terkaii urusan seksi pengembangan kepemudaan;

e. tvt"t ksanakan kegiatan*ke#ata, pada program peningkatan peran serta

kepemud aan pada bidang pengembangan kepemudaan;

f. Uetatsanakan pembinaai prdu organisasi kepemudaan Kota Palangka

Raya;
g. I{etak"artakao pendidikaan dan pelatihan pada Bidang Pengembangan

Pemuda;
h. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi organisasi kepemudaan dan

kreativitas pemuda;
i. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan petraporan;

j. Melaksanakan kerjasama dengan organisasi kepe:rrudaan;

t. tVt"**rskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi

Pengembangan Pemuda berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (sKP) dan

perilaku kerja sebagai. bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;

1. Mengkoordinir laporan pelaksanaan firgas Seksi Pengembangan Pemuda;

m. Memberi saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tind.akan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Palangka Ray a 7 luli 2021,

Kasi Pemuda

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja hrdividu Penjelasan/ Formulasi

1 Iurrrlah Pelatihan
Kewirausahan bagi Pemuda

Melaksanakan kegiatana
Pelatihan Kewirausahaan bagi
pemuda Kota Palangka Raya

]urrlah kewirausahaan
pemuda yang ada di
Kota Palangka Raya

2 Terlaksananya
Seieksi Paskibraka

kegiatan Mempersiapkan dan
melaksanakan kegiatan Seleksi
Paskibraka

Jumlah pemuda di Kota
Palangka Raya yang
mengikuti seleksi
Paskibraka

3 Terlaksananya Pembinaan
Organisasi Kepemudaan

Mengakomodir Organisasi
Kepemudaanyang dibina

Iumlah Organisasi
Kepemudaan di Kota
Praya

SE

INDIKATOR KINERIA INDIVIDU TAHUN 2021



1. Nama
2" ,jabata::
3. Tugas

4. Fungsi

IIiII}IKA?.O!L I(NE &TA [I.{$I!EI}IJ ?&}[{II{ 2S21

IIYAH FARAMITA eANDk4.YARIANI, S"S.

Analis Ekeplorasi Caga-:r Buda3'a
Meaganalisis data, ff1el1Jrusu;3 balta-n daa sarart pemecahan rriasalah
eksptrorasi serta menJrusun laporan pelaksanaan tugas selragai baha-n"

infc:*:as! d*:: penSxsti*&r kebij akan pimpr:ta::

4-l Mengumpulkan bahan untuk pere$canaan kegiatan dan angaran pada

$elcsi Seiarah dan Kepurbakalaan;
4-2 Mengetik petunjuk dan pedoman prCIsedur keria yang ditetapkan untuk

kelanearan pelaksa*aan t*gas
4.3 Mengumpuikan bahan daa mengetik pedoruarl p€tuniuk telsris dan

adrninistras Seiarah dan Kepurbakalaan.
4"4 S4*xyiaple** da:l ureng*tik draft srrrat }*putr,max dax d*kumerl traia yang

tetah dikonsep terkaiturusan Seksi Seiarah dan Kepurbalalaan
4"5 h{e*getik dan xrendokumentasikan pendataan benda cagar budaya yang

ada di Kota Falangka RaYa

4.6 Mengumpulkan bahan unfuk meaga:lalisis, mengevaluasi dan

merncnitsring pelaksanaffn dalam tingkup penggpliail, penelusur?n. dan

pemeliharaan seiarah dan kepurbakatraan
4.7 Mengurnpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan

konsui.tasl tenta$g seiamh dan kepurbakalaan
4.8 Mendokumentasikan kegiatan penggalian dan penelus*rar seiarah dan

kepr:rbakalaan
4"9 lvtenyiapkax, r:lerl#i!*palka bahax kegiata* per**liharaan b**da-benda

seiarah daa keParbakaiaan
4. LO Mengunapulkan bahan dan mengetik laporan pelaksanaan tugas seksi

Seiarah dan Kepurbakalaan
4.11 Mengumpulkan bahan untuk memberikan sarar dan atau pertimbangan

kepada atasan mengenai langkah tindakan yang di*mbil sesuai bidang

tugasnya dan rnelak*an*kan tugas kedinasan lai.* yang diberikan
npimpinan

I'{o Sasaran Xegtatan Iadth*tar Kinerja llrdbidu Fe riel*set / Fers.trl*si
Mengumpulkan
bafuan datrarn usaha
pelestarian
Cagar Budaya di
Kota Palangka Raya.

Mengaaalisa, menyiapkan,
roendoku*rentasikan hahan
terkait cagar budaya

Jumlah dokumen
budaya bertamball

cagar

Palarrgka Raya.,
Anaiis

2A21
Cagar Budaya,

s.s.PYAH
Tingkat i FII/d)

srP.19710731 20060+ 2 005

1.



1. Nama :

2. Jabatan :

3. Tugas :

4. Fungsi

Iil'DIKATOR KINERJA INBIVIDU TAHUI{ 202{

MURNI PELITA, S.E.,M.Si
Kepala Bidang Kebudayaan
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
e-valuasi d*n pelaporan, peiaksanaa:r administrasi dirras di Biciang
Kebudayaan.

4.1. Merumuskan program, kegiatan, dan anggaran Bidang

Kebudayaan

4.2. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada

bawahan agar mempedornani prosedur kerja yang ditetapkan

untuk kelancaran pelaksanaaan tugas

4-3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi bidang

kebudayaan

4.4. Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan bidang

kebudayaan

4.5. Menganalisis, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan

dalam lingkup kegiatan bidang kebudayaan

4.6. Merancang dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan

koordinasi dan konsultasi bidang kebudayaan

4.7. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana sektor

kebudayaan

4.8. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelestarian

sektor budaya

4.9. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan

pada Bidang Kebudayaan berdasarkan Sasaran Kerja pegawai

(SKP) dan perilaku kerja sbagai bahan pengajuan penilaian

PrestasiKerja lntem

4.10. Mengkoordinir lapcran pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan

4.11. Memberikan samn dan atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah I tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan pimpinan.

Palangka Raya, 7 Januari 2021

No Sasaran Program lndikator Kineria Target
1 2 3 4

1 Meningkatkan Jumlah Pelaku
dan Pengelola Budaya Dalam
Peiestarian dan Pemajuar
Kebudayaan

Jumlah SDM yang
melestarikan Kesenian
Tradlsis*rl dan Objek

Kebudayaan

20 Orang

Kepara -mffudayaan,



1. Nama

2. Jabatan

3. Thgas
4. Fungsi 4.1

Indikator Kinerja Individu Tahun ZO2l
qn$FRrED, S.?d

KepaJa seksi Pengemba:rgan Kerjasama pengerolaan Kebudayaan

4.2

lvlenyusun rencana Kegiatan dan Anggaran pada seksi
pengembangan dan Kedasama peagelolaan Kebudayaan;
Menyiapkan bahan kerja daa memtrrikan petunjuk kepada bawahan
agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancara
pelaksanaan tugas;
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi pada seksi
pengembangan dan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan;
Memeriksa *an memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen
lain yang telah dikonsep terkait urusan seksi pengembangal dan
Kerjasama Pengelolaan Kebudayaa ;
Melaksanakan kegiatan kegiatan pada program pengembangan dan
pengelolaan nilai dan kekayaan Budaya;
Melaksanakan lomba seni dan Budaya daram rangka seksi
pengembangal dan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaa;
Melaksanakan seminar , Dialog Seni dan Buda3ra ;

Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan upacara upacata Adat
daerah;
Melakukan Evaluasi penyelenggaraal, Lomba Seni Budaya;
Melaksanakan pembuatan karya T\rlis Seni Budaya;
Melaksaaakan Fasilitas Sarana dan prasarana Seni Budaya;
Merumuskar Atau menetapkan penilaian kerja trawahan pada seksi
pengembangan dan Kerjasama Peagelolaan Kebudayaa berdasarkan
sasaraa ke{a pegawai {sKP} dan Perilaku kerja sebagai bahan
pengajuan;
Mengkaordinir laporan pelaksanaa:r Ttrgas pada seksi pengemban"gan
dan Kerjasama Pengeloiaan Kebudayaa
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan mengenai
langkah atau tindakaa yang diambil sesuai Bidang tugasnya dan
aelaksanakan tugas kedinasan lain yang ditrerikan pimpinan:

4.3

4.rl

4.5

4.6

4.",7

4.8

4.t,

4.10
4.1L
4.L2

4.13

4.14

I[o Sasaran Kegi:rtan Indikator Kinerja Individu FenjelasanlFormulasi
1 Jumlah SDM yang

melestarikan keserriaa
tradisional dan objek
kehudayaan padaL Seksi
pengembangan dan
Kerjasama Pengelolaan
Kebudayaal

Mel;aksanaan Kegiatan,
Mengumpulkan, Merekapitulasi ,
meagevaluasi, merrlrusun, Menyajikan
Data dan Mendistribusikan I
dokumen untuk Kegiatan pada Seksi
pengembangan dan Kerjasama
Peagelolaan Kebudayaan

Juml;ah dokumen,
kegiatan, data yang
berkualitas pada Seksi
Pengembangan dan
Kerjasama Pengelolaan
Kebudayaan

Palrangka Raya, Januari 2021

Kepala Seksi pengembangan dan Kerjasama

NIP" 1

Penata

Ke

1 001



3. Thgas

Indikator Kinerja Individu Tahun ZO21-

1. Nama ERLIIYA, S.E

2. Jabatan : Analis Kerjasama Kebudayaan

Menganalisis dan menelaah dalam Rangka penyusunan rekomendasi d.i
Bidang Kerjasama Kebudayaan

4. Fungsi 4.L Mengumpulkan dan menlrusun rencarla kegiatan dan Anggaran Seksi
Pengembangan dan Kerjasalna Pengelolaaa Kebudayaan;

4.2 Mr:mbantu men-viapkan bahan k*{a dan memtrrerikan petunjuk
kepada hawahan agar mem.pedo:r*ani prosedur kerja yang ciitetapkan
untuk kelancaran pelaksanaaa tugas:

4-3 Mengu:apulkan t:ahan, lnenyusun Pedoman, petunjuk teknis dan
administrasi pada Seksi Pengeuri:angan dan Kerjasalrra Pengel*laan
Kebudayaan;

4.4 Mengetik d,raf surat Keputusar: dan llokur:rentasi lain yang telal:
dikonsep terkait urusarr seksi Pengematlarigan dan Kerjasama
Fengelclaan Kebr-l rlaJ.aa n;

4.5 Mengumpulkan bahan , Melaksanakan Kegiatal - kegiatan pada
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan;

4.6 Menyiapakn, Melaksanarcan Lomtra seni dan Budaya dalam Rangka
Seksi Pengembangaall dan Fengelclaan Kebudayaan;

4.7 Menyiapalal dan Melaksanakan Seminar, Dialog Seni dan Budaya;

4.8 Mengelola rlan rnelaksanakan fasilitas Fenyelenggaraan upacara-
upacara Adat llaerah;

4.q Menyiapakam dan melakukan Evaluasi perryelenggaraa.n l-omba Seni
Budaya;

4.10 Membantu mengumpulkan Pembuatan Karya T\:lis Seni Budaya;

4.17 Mendokumentasikan dan Melaksanaka-n Fasilitas Sarana dan
Prasarala Budaya;

4.12 Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan laia yang diberikan pimpinan;

Pa1angkaRaya, Januari 2A2l
Analis Kerjasama Kebudayaaa,

lllo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu PenjelasanlFormulasi
1 Jumlah SDM yang

melestarikal kesenian
tradisional dan objek
kebudayaan pada Seksi
Pembinaan Pelestarian
S-eni dan Budaya"

Menyiapkan, mengetik, mengumpulkan
bahan, mendokumentasikan, mengoLah
data dan sebagaiaya pada Seksi
Pembinaan Pelestarian Seni dan
Budaya.

Jumlah dokumen,
kegiatan, data yang
berkualitas pada Seksi
Pengembangan dan
Kerjasama Pengelolaan
Kebudayaan



1. Nama

2. Jabatal

3. Tugas

4. Fungsi

Indikator l{inerja Indivldu Tahun ?AZL

JI'MBRTYOSO

Pengadministrasi Keserrian dan Budaya Daerah

Mengalalisis dan menelaah dalam Rangka penyusunan rekomendasi di
Bidang Kerjasama Kebudayaan

4.1 Mengumpurkan dan men;rusun rencaaa kegiatan dan Anggaran seksi
Pengembangan dan Kerjasama Pengelolaan Kehudayaan;

4.2 Memtraltu menyiapkan bahaa keda dan memberikan petunjuk
kepada bawahan agar mempedcmani prosedur kerja yang ditetapkan
untuk kelancaran pelakeanaan tugas;

4.3 fuferlgumpulkan bahan, menyussn Pedoman, petunjuk teknis rlan
arlministrasi pada Seksi Pengernbangall clan Kerjasafita Pengelolaan
Kebudavaan;

4.4 Mengetik elral surat I{eputusan rlan Dckurnentasi lain }iang telatt
dikonsep terkait urusan Seksi Pengernabarlgan dan Kerjasama
Pe nge lo1aan Keburla-vaan;

4"5 Mengur:rpalkan hahar: " Melaksanakan Xegiatan * kegiatan paria
Prc gram Penge rn ira ng*{1 dan Pragel*laan l{ebuda}ra an;

4.6 Menyiapakn, &{elaksa*akar L*::rba Seni dan tsuria3,a daiam Rangka
Sek si Pe r:grmbangaas dal: Fe:lgeirliaan Ke bridayaaa;

4"7 Menviapakan ctan Melaksaaakprn Seminar, Ilialog Seni dan Eluda-y'a;

4.8 Mengelola dan rnelaksanakan iasilitas Penyelenggal'arln Upacara-
upacara Adat Daerah;

4"9 Men-viepakan dan rnelakukan Evaluasi perl,'eknggaraan ixlmba Seni
Budaya;

4.10 Membantu mengumpulkan Pembuatan Karya Tulis Seni Eudaya;

4.L1 Mendokumentasikan dan Melaksanakal Fasilitas Sarana dan
Prasa-rana Budaya;

4.L2 Melaksanakan tugas-tugas Kediaasan laia yang diberikan pimpinan;

No Sasaran Kegiatan Indikator Hiuerja Ind.ividu Perjelasan/Formulasi
1 Jumlah SDM yang

melestarikan kesenian
tradisional dan objek
kebudayaan pada Seksi
Pembinaal Pelestarian
Seni dan Budaya.

Menyiapkan, meagetik, mengurlpulkan
bahan, mendakureeatasikan, mengolah
data dan setragainya pada Seksi
Pembiaaan Pelestarian Seni dan
Budaya.

Jrrrnlah dokumen,
kegiatan, data yang
berkualitas pada Seksi
Pengembaagan dan
Kerjasama Pengelolaan
Kebudayaan

PalangkaRaya, Januari 2A21

Pengadministrasi
Kesenian dan Budaya Daerah,

n,



1

2
3
4

Nama
Jabatan
Tugas
Fungsi

IITDTKATOR NrrrEzuA rlrDrvrDu {rxll TArIun 2021

ENDRIE SUKAH, SE.
Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.LL

4.12

4.13

Menlrusun reflcana kegiatan dar arggaran pada Seksi
Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya
Melaksanakan pendataaa dan inventarisasi potensi
sumber menyiapakan bahan kerja dan memberikan
petunjuk kepada bawahan agar mempedomani
prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran
pelasanaan tugas
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi
Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya
I\llemeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan
dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan
Seksi Pernbianan dan Pelestarian Seni Budaya
Melaksanaka:r kegiatan-kegiatan pada program
pengembangan daa peagetrclaan nilai dan kekayaan
budaya
Melaksanakan pengumpulan, pengelahan data pelaku
seni dan hudaya Palangka Raya
Melaksanakan pendidikan dan pelatihaa seni budaya
Melaksanakan pembinaan dan pelestarian jenis dan
macalrr Kesenian daerah
Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat
daerah dan lembaga seai daerah
Melaksanakc festival seni budaya dala_m rangka
pembinaan dan pelestarian serri budaya
Merumuskan daa atau, menetapakan penilaian kerja
bawahan pada Sekei Pembinaan dan Pelestarian Seni
Budaya berdasarkan Sasaran Kerja Pegararai {SKP} dan
perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian
Prestasi kerja Intern
Meagkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya
Memberikan sarart dan atau pertimbangan kepada
ata.san Mengenai langkah atau tindakan yang diambil
sesuai Bidang tugasnya dan melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Palangka Raya, 7 Januari 2A21

KEPAI.A SEKSI PEMBINAAN DAN
BUDAYA.

txDRIE SUKAII, SE.
Penata Tk" I

I[o. Sasaran lIegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
Jumlah SDM yang
melestarikan Kesenian
Tradisional dan Objek
Kebudayaan

Melaksaaakan Kegiatan,
Mengumpulkan, Merekapitulasi,
Mengevaluasi, Merqrusun,
Menyajikan dan
Mendistritlusikan data I
dokumen untuk kegiatan pada
Seksi Pembireaaa dan Pelestarian
Seni Budaya

Jumlah Dokumen,
Kegiatan, Data dan
Laporan yang
berkualitas baik pada
Seksi Pemtrinaan dan
Pelestarian Seni
Budaya

1.



1. Nama
2. Jabatan
3. T\rgas

4. Fungsi : 4.7

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

IITDIKATOR KINERJA INDTVIDU TATIU$ 2A21-

NENGLIS MAYA YULTATY ANOI4 A.Md.
Pengelola Data Kekayaan Budaya
Melakukan kegiatan pengelolaan data darr penyusunan laporan di bidang
kekayaan budaya.

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Mengumpulkan dan menyusua bahan untuk perencanaan kegiatan
da-n anggarar pada seksi Pembinaan dan Pelestarian seni Budaya;
Melaksanakan pendataan dan invertarisasi serta menyiapkan bahan
kerja unfirk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengumpulkan bahan untuk menJmsun pedoman, petunjuk teknis
dan administrasi Pemtrinaan dan Pelestarian seni Budaya;
Mengetik dan menyiapkan draft surat keputusan dan dokumen lain
yang telah dikonsep terkait seksi Pembinaan dan pelestarian seni
Budaya;
Mengetik dan mendokumentasikan seutua kegiatan pada program
penembangan dan pengelolaan nilai kekayaan budaya pada Seksi
Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya;
Mengumpulkan baha:r urrtuk menganalisis, mengevaluasi dan
memorritoring pelaksanaan kegiatan Pembinaaa dan pelestarian Seni
Budaya;
Mengumpulkan tlahan dalam rangkapeLaksanaari pendidikan dan
pelatihan seni budaya;
Mendokumentasikal kegiatan Pemtrinaan dan Pelestadan jenis dan
macam kesenian daeratr;
Menyiapkan, mertgumpulkan bahan kegiatan pembinaan
terhadaplemhaga adat Daerah dan lembaga kesenian daerah;
Mengumpulkan ballan festival seni budaya dalam rangka pembinaan
dan Pelestarian Seni Budaya;
Mengumpulkan bahan, sara-n ata* perlimbaagan kepada atasan
mengenai iangkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang
tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan;
Mengumpulkan bahan, mengetik laporan pelaksanaan tugas pada
seksi Pemtrinaan dan Pelestarian Seni Budaya-

Palangka Raya, 7 Januari 2O2L
PengeloL;a Data Kekayaan Budaya

ITTITGLIS M TA YULIATT AIIO*I
A.Md

Penata IVIuda (IIIla)
NrP.lqB?O427 201101 2 010

I[o Sasaraa Kegiatan Indikator Kinerja Individu Perqielasan / Fcrmulasi
Jumlah SDM 5zang
melestarikan
kesenian tradisional
dan objek
kebudayaan pada
Seksi Pembiaaan
Pelestarian Seni dan
Budaya.

Menyiapkan, mengetik, meltg
umpulkan
bahan, mendokume ntasikan
,mengolatr data dan
sebagairrya pada Seksi
Pembinaan Pelestarian Seai
dan Budaya.

Jurlah dokumen,
kegiatan,data yang
berkualitas pada Seksi
Pembinaan Pelestarian
Seni dan Budaya.

1.



L

i. FIa:na
2. Jabatan
3. Ttgas

4. Fungsi

II{CrI(&TOR KME&IA IXDwrtrt} ?fffir$ ?821

Af,iBI TO$IA$ LUMEIITA, S.$n.
Ana1ls Ek*pl*rasi Cagar B:-:.da3"a

h{eaganalisis d*ta, rxenyusun bahan dan $arafl pereeca}ran masalah
eksplorasi s*rta men;rusurr laporan pelaksanaart tugas sebagai bahan
iclferuasi dan pe*5ur:sr:nar] kebijaka:l pi:::pi::a::

4"1 lvlengrmpuikan bahan untuk Ferencanaan kegiatan dan anggaran pada
Seksi Seiarah dan Kepurbakalaan;

4.2 Mengetik petuniuk dan pedaman prosedur kerja yang ditetapl<an untuk
kelaficaran pelaksan*afi tugas

4.3 Mengurnpxlkan bahan dan mengetik ped*man, pe*Il:ittk teknis dan

*dministras Seiarah dan Kepurhakalaan.
4-4 M*xyiapka* dax rs*ngetik,&?* surat kep**,nsau da* d*kurne* Iairi yafig

telah dikonsep terlraiturusan Seksi Seiarah dan Kepurbakalaan
4.5 Mengetik dan mendskurnentasikan pendataan besda cagar budaya yang

ada di Kota Fatangka fiaya
4.6 Mengumpulkan bahan untuk raeaganalisis, rnengevaluasl dan

rnernonitot'ing pelaksamaan daiam tringkup pemggalian, penelusuran, dan

pemeiiharaan seiarah dan }eepurbakalaan

4.V Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan ksordinasi dan

konsultasi tentang seiarah dan kepurbakalaan
4.8 Me*dokumentasikan kegiatan penggalian dan penelusuran seiarah dan

kepurbakalaan
4,g lr4e$yiaFlcal:, mer:gunlFirlka& baha* kegiataa pelri€liharasn beada-benda

seiarah dan kepurbalelaan
4.1O Mengur*pulkan bahan dan mengetik lapcran petraksanaan tagas seksi

Seiarah dan Kepurbakalaan
4.11 Mengumpulkan bahan untuk memberikan saran dan atau pertimbangan

kepada *tasail rnengermi tangkah tindakar: ya*g diambil sesuai bidang

tugasnya dan rnelaksanaka* tugas kedinasan lain yang diberit<an

npimpinan

Palaagke ,.4q.7

A}SBI ?O!#AS $.Ss,.
f11/ci

+l-lrt Sasaraa Kegiatan Iadikatcr Ki*erja l*dividu P*lrjelasa*/ErylaAi_-*
1,t. Mendokumentasikaa

baharr dalarn usaha
pelestarian
Cagar Budaya di
Kota Palarr*ka Ra.ya

Menganalisa, menyiapkan,
mendokr.rmelltasikan bahan
terksit cagar budaya

HIP. 198006 1 120 1 10 L 10 13

Jumlah dokumen cagar
budava bert^arnbah



1. Nama
?. Jab*taa

3. Tugas

INIIIIi,{TOR KINERJA INDfVIDLI TAIIUN 2021

WINFRIED, S.Pd.

KEPALA SEKSI TENGEMBAHGAN DAN KERIASAMA FENGELOLAAN

KEE{.II}AYAAN trINAS FARIISATA, KEB{J}AYAAN KEPEMU}AAN DA}'I OLAH
RA6A KG-TA FALANfiKA RAYA
j.l M*nyusun rencana kegiatar dan anggaran seksi pengembangan dan kerjasama

pengelolaan kebudayaan
3.2 idenyiapkan b*han kerja dan memberikan psttlnjuk kepada bawahan agar

m*mpedornani prasedur kerja yaag ditdapkan $ntuk kelansarea pelakasanaan

tugas.
3.3 lvtexy:sun pedoman, pertunjuk tsknis dan administrasi pada seksi pengembangan

dan kerjasama pengelolaan kebudayaan.

3.4 Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang telah

diko*sep terkait un:s&n eeksi pengembangan dan kerjasama pengelolaan

k*udayaae.
3.5 Melaksanakan kegiatan-k*giatan pad* program pengembangan dan pengelolaan

nilai dan kekayaan budaya.

3.6 Melaksanakan lomba seui dan budaya dalam sek*i pengembangan dan kerjasama

pengelalaatr kebudayaaa
3.7 tvfet*ksanakm serninar, diale,g scrd daabudaya-
3.8 Melaksanakan tbsilitas peayelenggaraan $pacara-Bpacara daerah.

3.9 Melakuk*n evaluasi penyele*garaan lomba seni budaya.

3.1S M*laksanakan pembuatan k*rya tulis seni budaya"

3.1 I Mel6kea$*k fasitita* Eartffia d*n pr*sarana seni budaya
3"12 Meilrm$skar atau m*netapk*n penilaian kiaerjabarrahan pada seksi peugembangan

da* kerjasama p*ngelolaan kebudayaan berdasarkan $asar&n kerja pegawai (SKP)

dan perilaku ke{a sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern.

3.13 Mengkoordinir lapcran pelaksanaan tugas seksi pengembangan dan ke{asama
pengelola*r keb*dayaan

3.14 Memherika* sar*n dan pertimtxngan kspda atasa* mei:genei langkah atau

tindakan yeng di *mbil sesuai bidang tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan pimpinan

Sxb Ktgiatan Anggarnn

Rp 576.674.375,-

KeteranganNa

1 Perl indungan, Pe* gembangan, Femanfaatan
Obj *k Pem*r{ uan Kebud*y*an

Pihak Kedua,

FalangkaRuyu, Januari 2021

Pihak Pertarna,

KEPALA SEKSI TENEGEMBANGAN I}AN
KER}ASAMAPENGELOLAAN

1Tc Sssaraa tr{*gi*txa Ia*ik***r l{rgiat*n T*rget
t1) {?} t3) (4)

I Meningkatnya Jumtrah Pelaku Seni
Buday* Kota Palaagka R*ya

Jumlah SDM yang
meiestarik*n Seni Bxda3,a

14 Cabang Festival

KEFALA EIDANC KEBUT}A Y}IA}i"

YAAN,



i. i'iaina :

2. Jabatan :

.], j LT Has :

4" Fuegsi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2O2L

SlAii E{;tN A VYtqA&Sl}{. S. S,&1A
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
5'{*}4.}<sana.kar:r n{,-i-Llmi.}$an dan p*:1ieks;xr.nr.i: lr*:hjiak;rn., pr:}n.}isilnai:r}l
tvaluasi clar: peiaporart, peiaksanailn adrxinrstrrrsi riilras eli 'oici:;,ng
Pemasaran Parirvisata.
4.1 Merur::uska-n proeram" kegiatan dan arj.ggeran Bida:rg }remasaran

Parir.l,'isata;
4.2 Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada

hax,ahar: agfirmfi$':perkrmani prr:sed-ur i<r:r-jri :,.ft-r.!F_" r,Ji trt*ptrr*"r; llntule
keiar:ca::am pelaksauaan rLr gai, ;

4.3 Memeriksa dan memberi paraf draft surat tugas keputusan dan
cieiku-men lain va:rg telah dikonsep t*r:kajt u-rllsfin Eiclang Pemaseiran
Pariwisata;

4.4 Mengembangkan koordinasi para kepala seksi dalarn pelaksanaan
tugas &irJang Prn:asara.r: Parirviy-;aea:

4.5 Merurr:.l"rskan progt'ann strategi pemas;Lran rneialui analisa ciata cian
pasar pariwisata;

4,6 L,{erurnuskan prr:grarn strategi pernasaran rielafui kerjasama clan
jalingari pemasarail;

4.7 Merumuskan program strategi pemasaran melalui promosi dan
pen gerntrangsrr m r riia pern asftrfi-n ;

4.8 Menyeienggai'akan koorciiirasi dan ke{asama prontosi parlwisatar
dengal/antar kabupatenf kota dan stakeholders pariwisata dalam
Llpaya peningkatar: kr:nj ungan ..lisata ;

4.9 Pelaksanaan monitoring, evaJuasi cian penrusunzur laporan ili"ogram
bidang pemasaran pariwisata;

4.1O Merurnuskarr dan atau rnenetapka:: penilaian krqja l:a,.vr*ham pacla-
bidang perrasai"a,il pariwisata berdasarkan: Sasa::an Kerja Peg;rw.i*r
(SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi
kerja intern;

4.11 Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran
Pariwisata;

4.I2 &{r:rnherikan sarail dan atau pertirnirailgr:n kepati{r *lirirsi}ri r:nensena.i
trangkal: atau tinciakan yang diambil sesuan biciang tug:rsnya dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Palangka Raya, 7 Januari 2021
Kep;r3a Bielang, tr]eixasnrnn Farlrcrsa1*,

MARTIANA
Femhina

I-{IP. 197{i 1 7 12 7EgoA32AA+

No Sasaran Program Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
1 Meningkatnya

Kunjunga-n
wisatawan

Rata-Rata Lama Tinggal
$Jisatal'r,an iHalij

Rata- Rata Kunjungan
Wisala riaiam satr.:. t;lhLln



abatanl
1
I

2
?

Indikator Kinerja Individu Tahun ZA2I.

AGUSTIHA TITIIiI, S
Kasi Analisa Data dan Pasar Pariwisata

Tugas

4 Fungsi : 4.L Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Analisa Data dan pasar
Pariwisata;

4.2 Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar
mernpedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran petraksanaan
tugas;

Nama

4.3
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan adminitrasi kegiatan pendataan;

Memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah
dikonsep terkait urusan pendataan;

Merancang kegiatan pendataan, menghimpun bahan, menganalisa sefta
mengolah database;

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan
lain yang diberikan pimpinan.

Palangka Raya, 7 Januari 2A21
Kepala SeksiAnalisa Data dan Pasar Pariwisata,

AGUSTINA TITIN, SE.
Penata {lNI/d}

NtP. 19680805199003 2 007

4.4

4.6

Menganalisa data pasar wisata dan pola perjalanan wisata untuk dljadikan bahan
pengembangan pasar dan investasi pariwisata;

47

Menyusun bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dan mitra terkait /
stakeholders pariwisata untuk bahan penyusunan data dan potensi pasar
pariwisata;

Menganalisa, menelaaah, mengontrol data yang dihimpun untuk dimasukan dalam
data base sebagai bahan inforrnasi kepariwlsataan;

4.8
Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Analisa
Data dan Pasar Pariwisata berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja

4.g sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi kerja;

Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas SeksiAnallsa Data dan Fasar Fariwisata;
dan

4.5

4.LA

4.tl

No Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Individu PenjelasanlFormulasi
^ Tersedianya data dan

informasi kunjungan
wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan
Lama tinggalwisatawan

Kunjungan wisatawan dan
rata-rata lama tinggal
wisatawan dalam satu tahun

{q



Indikator Kinerja Individu Tahun 2or27-

1 t\al:ea IfA DWI RAIIA:r$ WAlrrUFUlrGSIIt, SE., lYtrfftnfr
2 Jabatan Kepaia Seksi Promosi Pariwisata
D
L]. Tr.rgas
4 Fungsi ?.1 Menyiapkan, merartcang serta mengelola, menJrusun datalbahan

dan informasi untuk kepentingan penJflrsunan RKA sesuai
dengan prosedur darr ketentuan yang berlaku untrrk tersusunrrya
dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaral] yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja kegiatan Seksi Promosi
Pariwisata;

4.2 Men5rusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan
seksi prqmosi pariwisata;

4a
-..-) Menviapka-r: dai-r men],-1,**ltr1 hahan untuk kepentingan prorxosi

I p eny elenggaraan e u ent ;
4.4 B erp artisip asi dalam penyeien ggaraan e uent promo si p ariwisata;
,1"5 tr'{enl'i;rpkan pe1?}.eleneH{araa:r k*'-:rdinasi *a;r fa"siiitasi k*gial*r

promosi pariwisata denganf antar Pemerintah f)aerah,
Kabupatenf Kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholders
;4+rrwisa"ta;

4.6 Melaksanakan pemanfaatan budaya untuk promo si pariwisata ;

4.7 Men5rusun laporan pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata,
evaluasi dan kinerja A$trtl herdasarkan rerlcana dan reali*a.sinya
untuk mengetahui tingkat ketercapaian kegiatan dan
permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian
masalatrrnya;

4.8 Mempedomani prosedur kerja yang di tetapkan untuk kelaneararr
pelaksanaan tugas agar pekerjaan terlaksana sesuai pr<lsedur;

+-v Ivlengerjakan tugas kedinasan yarrg lain yaflg diperirrtahkan
pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai d.engan ketentuan
yang berlaku agar pelaksartaan tugas berialan lancar;

4-. ro Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan
kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai trahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

No Sasaran
Sub Kegiataa

Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi

1

Terlaksanar:rya
Fasilitasi
Kegiatan
Pem.asaran
Pariwisata Baik
Da1am dan Luar
Negeri

Mengumpulkan, Menyusun bahan
dan Mengevaluasi untuk dokumen
promasi pariwisata

Jumlah Dokumen Promosi
Pariwisata yang
berkualitas darr akurat

Menyiapkan penyelenggaraan
koordinasi dan fa*itritasi kegiatan
promosi parirnrisata

Jumlal. kegiatan koordinasi
dan fasilitasi untuk prornosi
pariwisata

&{elakszura}<'tn l:ernanfaata,ri
budaya untuk promosi pariwisata

Jumlah kegiatan
pemanfaatan bu daya untuk
promosi pariwisata

Mengumpulkan, Men5rusun bahan
dan Mengevaluasi untuk dokumen
Fela"poran Kinerja Instansi

Jumlah Dokumen Pelaporan
yang berkualitas dan Akurat

Falalgka Raya, 7 Januari 2027

Kepal* $*ksi lY*rn*si da;: Far-ire.i"sfttel"

SE.,MHRM
ta Tingkat I iuii di

ITA DWI

NrP. 19750823 201001 2 0A6



INDII(ATOR KINER.TA INDTVIDU TAHUIV 2O2L

i. llia,rna
2. Jabatan
:]. i'*:{*s
4" Fr:ngsi

.rih!" hir-" {iKT{}itII{O YA}\, DEN G, S{
Analis Pariwisata

A1

4.2

4"3

AAT-T

ATY-rI

4"*

AQ

4.9

4"1*

Menyiapka-n, mengetik rellcana kegiatan dan a:rggaran seksi Anatrisa
Data dasr Pasar Parirxrisata;
Menyiapkan bahan kerja dan me*rped*lrrani prcsedur kerja ya$g
ditetapkan uratr.rk kelancaran pelaksanaar:r tl.lgas;
SvIenyiapkar dan neer,lgetik pedo*ean, peh*qiuk tektris dan
adrninistrasi kegiata* pendata.a*";
&,{rr:yiapkaxl} rne*getik Surat Keputr.rsan dall dck*:nen Xairt y*.reg telah
dikonsep terkait urrl sarr pelaksanaan pendataan;
I!{eiaJcsas:akan kegiatan pendataan" mer:gleimpern bah.an, ur*ngarra}isa
serta meag*la-h data base;
Meltgarraitsa *lata Fasar rnrisater da:t p*1a perjal*nan wisata untuk
dijadika* bahan pengembanga& pasar da_n investasi parirvi"*ata;
Meayiapk*n dagl rre*getik Lratrl*n k*ordinasi dengarr petr*ku. r.l.saha
parir*isata dar: n:itra terkait/ stakeh*lders parirarisata untuk bahan
pen3'Lrslxrlan data da:: paten.si pa*ar pariwisata;
Ir,{errgrrrcpu}k*rr data unt.trk dianaiisa., di telaah dan mer:.gontrc1 data
yang dihimpun ur:.tuk dirnasukan dalam data base sebagai bahan
irlf*rnaasi kepari*ri *ataan ;
Menyiapkan darr meagetik laporan pelaksanaan tuga$ Seksi Analisis
Data dan Pasar Fariwisata;
Iv{elaksasakan tugas kedinasa:r lain yang diberikan pi-napiaa* sesua
bi*artg tugas"

Palangka Raya, 7 Januari 2A21
Pariwisata,

JONNY YANDENG, SE
{rrilb}

i\iF.i979i*2i 2tltlb04 i 006
I

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Pen-ielasan / Formulasi
1: T.r"".:ciR:ro, ir d;;li .jp.t-;

rnformasi kunjungan
wisataw,an

"-Iuiriah Kx nj uniia:: $/is atan,,.an
Larna tinggai w-isatawan

Kuli-ii: nqar: n is;i, artar: clan
rata-rata Tarna tinggal
wisatawal dalam satu
l-;rhi.il"'r



INDIKATOR KINERJA INDTVIDU TAHUN 2O2L

i. i'ia.ma
2. Jabatan
3. T*;4r.,t
4. F-ungsi

; XiElil- ilA}fAYAN'rI, SE
: Analis Pariwisata

4.L

4_2

4"3

d+ "/+

4.5

4"6

4"7

4"8

4"8

4"10

Menyiapka*, rnengetik renca::a kegiatae dan ansgaran seksi Analisa
Data dan Pasar Pariwisata;
Menyiapka* Lrahan kerja dan mempedornani presedur kerja yaflg
ditetapka* untuk kelan*ara:: p*laksar:aa*. tuga*;
&{enyiapkan da:r rnengetik pedo:rrar:, petunjuk tekrais dan
adrsd.nistrasi tr<egiatan pendataarz;
M*n3"iapkac, rnengetik surat Keputusan dan dcl.surrten trairr ya&g telah
dikonsep terkait $.rltsarl pelaksanaan perdataar;
&{e1*ksanska-r: kegiatan prnclataan, rmer gkli*tpu* b*haxl, mer:garralisa
serta meng*lah data base;
Meriganalisa slata pas*r tNrisata dan p*la perjala:ra* mtsata ucltuk
dijadikan trahae pengernban gall. pasal- darr i-rrrresta*i p*rir"visata;
Menyiapks:: den nlerlgetik tlahan koordinasi dengan pe1*krr usaha
pan:iwisata dan *:itra terkaitl stakel:.olders parixrisata untuk krs&au
per?yu*rislan data dart p*tensi pasar pariwisata;
Mlemgumputrkasl cata uatuk dianalisa, di telaah dan meng*ntr*l data
yarrg dihirnpun untrrk dirrrasukan dalarn data base sebagai bahan
irtforffi asi keparrxrisataan ;
Menyiapkan dan r:aengetik laporan pelaksanaan tuga* $ek*i Analisis
Data dan Pasar Pariwisata;
Melaksa:rakan tugas kedinasar laix yang diberikan pialpinar: sesua
btdang {"uga*.

Palangka Raya, 7 Jan:uauri 2A2l
Analis Pariwisata,

U/ENY SE
Pena{a }"{uda {IIir'a}

HiP. i98205i3 20110i 2 C14

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi
{ Te.-1,',1 ;il:r-: .i,lla c1:,::

informasi kunjungan
wisatawan

.l u rnlah ir,il nj u-n gai: V,,/lsat*lr;""an
Larl:ra tinggal wisatawan

Eii::_jung;a:: -:.r'isatas.a* d an:
rata-rata lama tinggal
wisatawan dalam satu
t;ih ii u



f . itaina

2. Jabatan

3. -i-r.:q:r:

4. Fungsi

lndikator Kinerja Individu Tahun ZOZL

!\l*AH'ilii{Nooft, s.s

Analis Pariwisata

tt"l Mengana[isa dan memproses rencana kegiatan dan anggaran seksistrategi
Fengernban gan Jaringan dan Pernasara n pariwisata

4-? Menyiapkan bahan kerja dan nrempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk
kelancaran petaksanaan tugas

4"3 Menganalisa pdonnan, petuniuk tek*is dan adnrinistrasi kegiatan seksi
pengembanpn jaringan dan pernasaran pariwisata

4-4 Membuat draft surat keputusan dan dokurnen lain yang tetah dikonsep terkait
urusan pelaksanaan seksi strategis pengernban ga n iaringan dan pe m asaran
pariwisata

4.5 Menganatisa dan memproses bahan koordinasi keriasama investasi dan jaringan
pemas:rftrn antar [embaga dan petaku pariwisata di tingkat nasio*at dan
internasionaI

4"6 Memproses petaksanaan promosi me[alui media ontine dan media elektronik
4-7 Memproses penyusunan taporan petaksanaan tugas Seksi Pengembangan Jaringan

dan Pernasaran Pariwisata

Pata*gka ftaya *7 Ja*uari 2*21

IDINNOOR, S,S

lla/-. a tt) i^.
: !,,G :' 1?L:

NiP. 19851020 201001 1006

Nll* $asaran X*giatam Imdikatsr Kineria !ndiuidu Fenje{asanlFcrm*Iasi
1" Berkernbangnya Jarin gan

Pariwisata serta meningkatnya
kunjungan wisata

Mer* ganatisa, ntetrlprsses serta
melaksanaka* pengernbangan
jaringan pariwisata dan
mernasark*r'i pariwisata

.jumlah k*ntsn dan pr*d*k
pariwisata yang *kan
dipasarkan

Anaiis
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