
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : SITI AISAH, S.SI.T.Keb

3. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN MEKAR BAKTI

4. ATASAN LANGSUNG : LURAH MEKAR BAKTI

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan
berdasarkan rencana operasional kecamatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

1 Terrencananya kegiatan seksi pemerintahan
berdasarkan rencana operasional kecamatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

Dokumen 1

2 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab masing - masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas seksi pemerintahan

2 Terlaksananya Pembagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab masing - masing
untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi
pemerintahan

Kegiatan 3

3 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan seksi pemerintahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar

3 Terlaksananya bimbingan pelaksanaan tugas
bawahan dilingkungan seksi pemerintahan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Kegiatan 3

4 Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi
pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindah dari kesalahan

4 Terlaksananya pemeriksaan hasil kerja bawahan di
lingkungan seksi pemerintahan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindah
dari kesalahan

Dokumen 3



5 Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan 5 Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan Dokumen 3

6 Melaksanakan Penyelenggaraan Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Kecamatan

6 Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Kecamatan Dokumen 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : MANSUR, SE

3. JABATAN : LURAH MEKAR BAKTI

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kelurahan Mekar Bakti 1 Terlaksananya Pengembangan Ekonomi dan

Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mekar Bakti Kegiatan 1

2 Pelayanan Umum Kelurahan Mekar Bakti 2 Tersedianya Kegiatan Pelayanan Umum Kelurahan
Mekar Bakti Kegiatan 1

3 Penunjang Operasional Kelurahan Mekar Bakti 3 Tersedianya Kegiatan Penunjang Operasional
Kelurahan Mekar Bakti Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : MULYADI, SH

3. JABATAN : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 1 Tersedianya Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi Dokumen 1

2 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan 2 Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung
Wilayah Kecamatan Paket 4

3 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan 3 Tersedianya Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di
Kecamatan Kegiatan 1

4 Penataan Lingkungan Pemukiman Perdesaan dan
Perkotaan 4 Tersediaannya Kegiatan Penataan Lingkungan

Pemukiman Perdesaan dan Perkotaan Paket 45

5 Pendistribusian SPPT PBB-P2 5 Tersedianya Pendistribusian SPPT Kepada Wajib
Pajak Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : DWIYANTI IRIANI RAHAYU, S.PI

3. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

4. ATASAN LANGSUNG : SEKRETARIS CAMAT

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tersedianya Jasa Surat Menyurat Orang 1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik Jenis 2

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional 3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional Unit 6

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Org 3

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Tersedianya Alat Tulis Kantor Item 24

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Item 6

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan
Bangunan Kantor 7 Tersedianya Komponen Instalasi Listik/Penerangan

Bangunan Kantor Jenis 12

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Tersedianya Makanan dan Minuman Org 2568

9 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 9 Tersedianya Laporan Hasil Rapat – Rapat Koordinasi dan Dokumen 1



Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah

10 Penyediaan Jasa Pengamaan Kantor 10 Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Org 3

11 Inventarisasi Data Kepegawaian 11 Tersedianya Inventarisasi Data Kepegawaian Dokumen 1

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 5

13 Pengadaan Alat – Alat Kebersihan 13 Tersedianya Alat – Alat Kebersihan Jenis 5

14 Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas 14 Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas Unit 1

15 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional Kebersihan 15 Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional
Kebersihan Unit 1

16 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 16 Tersedianya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Unit 1

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 17 Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional Unit 6

18 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor 18 Tersedianya Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor Jenis 7

19 Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya 19 Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta
Perlengkapannya Org 30

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 20 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Dokumen 1

21 Penyusunan Laporan Keuangan 21 Tersedianyaa Laporan Keuangan Dokumen 1

22 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 22 Tersedianya dokumen hasil Forum OPD Dokumen 1

23 Penyusunan Rencana Kerja 23 Tersedianya dokumen Rencana Kerja Dokumen 1

24 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD 24 Tersedianya dokumen Basis Data/Selayang
Pandang/Profil SKPD Dokumen 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : SUWARSONO, SE

3. JABATAN : PENYUSUN RENCA KERJA DAN ANGGARAN SISTEM DAN METODA

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

1 Terlaksananya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dokumen 36

2 Menerima dan memeriksa bahan dan data base
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
analisa data perencanaan dan keuangan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan

2 Terregistrasinya bahan dan data base penyusunan rencana
kerja dan anggaran serta analisa data perencanaan dan
keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan

Dokumen 12

3 Mengumpulkan dan mengklasipikasikan bahan
dan data base penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta anilisa data perencanaan dan
keuangan sesuai spefikasi dan prosedur untuk
memudakan apabila diperlukan

3 Tersusunnya bahan dan data base penyusunan rencana
kerja dan anggaran serta anilisa data perencanaan dan
keuangan sesuai spefikasi dan prosedur untuk memudakan
apabila diperlukan

Dokumen 12



4 Mempelajari dan mengkaji karakteristik,
spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan data
base penyusunan rencana kerja dan anggaran
serta analisa data perencanaan dan keuangan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka penyusunan data base
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
analisa data perencanaan dan keuangan

4 Terkajinya karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang
terkait dengan data base penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta analisa data perencanaan dan keuangan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka penyusunan data base penyusunan rencana kerja
dan anggaran serta analisa data perencanaan dan keuangan

Dokumen 12

5 Menyusun konsep penyusunan data base
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
analisa data perencanaan dan keuangan sesuai
dengan hasil kajian dan prosedur untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan

5 Tersusunnya konsep penyusunan data base penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta analisa data perencanaan
dan keuangan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur
untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

Dokumen 12

6 Mendiskusikan konsep penyusunan data base
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
analisa data perencanaan dan keuangan dengan
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai
dengan hasil kajian dan prosedur untuk
kesempurnaan penyusunan

6 Tersusunnya konsep penyusunan data base penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta analisa data perencanaan
dan keuangan dengan pejabat yang berwenang dan terkait
sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk
kesempurnaan penyusunan

Dokumen 12

7 Menyusun kembali data base penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta analisa data
perencanaan dan keuangan berdasarkan hasil
diskusi sesuai dengan hasil kajian dan prosedur
untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan

7 Tersusunnya kembali data base penyusunan rencana kerja
dan anggaran serta analisa data perencanaan dan keuangan
berdasarkan hasil diskusi sesuai dengan hasil kajian dan
prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan

Dokumen 12

8 Mengevaluasi proses penyusunan data base
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
analisa data perencanaan dan keuangan sesuai
dengan hasil kajian dan prosedur sebagai bahan
perbaikan dan kesempurnaan tercapainya
sasaran

8 Tersusunnya proses penyusunan data base penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta analisa data perencanaan
dan keuangan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur
sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya
sasaran

Dokumen 12



9 Melaksananakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan baik secara
tertulis maupun lisan

9 Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan Laporan 12



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : NANI YUANA, SE

3. JABATAN : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menyusun rencana kerja kegiatan, dan alat perlengkapan
barang

1 Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan, dan Alat
Perlengkapan Barang Laporan 2

2 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan unit-unit
kerja dalam rangka pelaksanaanya

2 Terkoordinasinya dengan instansi terkait dan unit-unit
kerja dalam rangka pelaksanaanya Dokumen 12

3 Mendistribusikan perlengkapan dan peralatan yang telah
diterima dan telah diperiksa

3 Terdistribusikannya perlengkapan dan peralatan yang
telah diterima dan telah diperiksa Dokumen 12

4 Mengolah data penyelenggaraan sarana dan prasarana
kantor sesuai dengan dengan rumusan dan format yang
telah ditentukan

4 Tersedianya data penyelenggaraan sarana dan
prasarana kantor sesuai dengan dengan rumusan dan
format yang telah ditentukan

Dokumen 12

5 Mengolah data evaluasi dan laporan sesuai dengan
rumusan dan format yang telah ditentukan

5 Tersedianya data evaluasi dan laporan sesuai dengan
rumusan dan format yang telah ditentukan Dokumen 12



6 Mengupdate data penyelenggaraan sarana dan prasarana
kantor jika terdapat penyempurnaan maupun pembaharuan
data

6 Tersedianya data penyelenggaraan sarana dan
prasarana kantor jika terdapat penyempurnaan maupun
pembaharuan data

Dokumen 12

7 Menampilkan data dan menyajikan dalam bentuk
visualisasi data maupun fisik

7 Tersedianya data dalam bentuk visualisasi data
maupun fisik Dokumen 12

8 Menyimpan data dan dokumen arsip dalam bentuk soft
copy maupun fisik untuk mempermudah pencairan
dokumen

8 Tersusunnya data dan dokumen arsip dalam bentuk
soft copy maupun fisik untuk mempermudah pencairan
dokumen

Dokumen 12

9 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban

9 Tersediaanya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi
dan pertanggungjawaban

Dokumen 12

10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
baik tertulis maupun lisan

10 Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan Dokumen 12



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : TUTI SUKMAWATI, S.IP

3. JABATAN : PRANATA KEARSIPAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Melaksanakan pelayanan kepada dokumen penataan arsip
serta analisa data pengelolaan arsip

1 Terlaksananya pelayanan kepada dokumen
penataan arsip serta analisa data pengelolaan arsip Dokumen 12

2 Melaporkan Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

2 Tersampaikan Hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas

Dokumen 12

3 mengolah bahan dokumen penataan arsip serta analisa
data pengelolaan arsip menjadi materi

3 Tersedianya bahan dokumen penataan arsip serta
analisa data pengelolaan arsip menjadi materi Dokumen 1200

4 mengumpulkan bahan dokumen penataan arsip serta
analisa data pengelolaan arsip

4 Terkumpulnya bahan dokumen penataan arsip serta
analisa data pengelolaan arsip Laporan 12

5 Mengevaluasi hasil kerja 5 Tersedianya Evaluasi Hasil Kerja Laporan 12

6 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis

Laporan 24



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : NUGROHO HENDRA GIRI, SE

3. JABATAN : BENDAHARA

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGIAN PERENCAAN DAN KEUANGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
FOMULASI

PERHITUNGAN

1 Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan
pertanggungjawaban

1 Terlaksananya pengelolaan uang/surat berharga/barang
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan
pertanggungjawaban

Kegiatan 54

2 Mengajukan surat permintaan pembayaran ke BUD
berdasarkan surat perintah untuk mengurus surat
keuangan

2 Terlaksananya surat permintaan pembayaran ke BUD
berdasarkan surat perintah untuk mengurus surat
keuangan

Kegiatan 40

3 Melayanani permintaan uang muka berdasarkan
surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3 Terlaksananya permintaan uang muka berdasarkan surat
perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas Berkas 12

4 Melayani permintaan uang muka (GU) berdasarkan
surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas

4 Terlaksananya permintaan uang muka (GU) berdasarkan
surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas Laporan 12



5 Mengadministrasi bukti penyetoran, pengeluaran
uang di dalam buku kas umum (BKU) pengeluaran
yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk bahan lampiran laporan

5 Tersusunnya bukti penyetoran, pengeluaran uang di
dalam buku kas umum (BKU) pengeluaran yang telah
ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk bahan lampiran laporan

Laporan 12

6 Melaksanakan pencatatan dan penggolongan semua
kejadian  pengeluaran ke dalam buku kas dan buku
pembantu agar tertib administrasi

6 Terlaksananya pencatatan dan penggolongan semua
kejadian  pengeluaran ke dalam buku kas dan buku
pembantu agar tertib administrasi

Dokumen 12

7 Menyetorkan sisa uang UP dan sisa TUP ke kas
Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk ketertiban pemasukan kas Negara

7 Terlaksannya Penyetoran sisa uang UP dan sisa TUP ke
kas Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk ketertiban pemasukan kas Negara

Dokumen 1

8 Membuat laporan keadaan kas dan kredit anggaran
rutin (LAKKAR) dan realisasi anggaran rutin yang
memuat seluruh pengeluaran, laporan
pertanggungjawaban bendahara sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja

8 Tersusunnya laporan keadaan kas dan kredit anggaran
rutin (LAKKAR) dan realisasi anggaran rutin yang
memuat seluruh pengeluaran, laporan
pertanggungjawaban bendahara sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja

Laporan 12

9 Melaksananakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan

9 Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
baik tertulis maupun lisan Laporan 12



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : PENDI

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGAIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
FOMULASI

PERHITUNGAN

1 Menerima, mencatat, dan menyortir surat serta
dokumen ketatausahaan, membantu administrasi
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan
tugas lainnya memudahkan pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen ketatausahaan,
membantu administrasi kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan dan tugas lainnya memudahkan
pencarian

Surat 2400

2 Memberi lembar pengantar (disposisi) pada surat-
surat atau dokumen ketatausahaan, membantu
administrasi kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan dan tugas lainnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar (disposisi) pada
surat-surat atau dokumen ketatausahaan,
membantu administrasi kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan dan tugas lainnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pengendalian

Surat 2400

3 Mengelompokkan surat atau dokumen
ketatausahaan, administrasi kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan dan tugas lainnya
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

3 Terkumpulnya Mengelompokkan surat atau
dokumen ketatausahaan, administrasi
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan
tugas lainnya menurut jenis dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk memudahkan pendistribusian

Surat 2004



4 Mendokumentasikan (mengarsipkan) surat
ketatausahaan, administrasi kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan dan tugas lainnya
sesuai dengan prosedur dan ketentuan ynag berlaku
agar tertib administrasi

4 Tersedianya (mengarsipkan) surat ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan dan tugas lainnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan ynag berlaku agar tertib
administrasi

Surat 2400

5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahas
evaluasi dan pertanggungjawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas
sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahas evaluasi dan pertanggungjawaban

Laporan 12

6 Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan
pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis

Laporan 12



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : HERMAN SUSANTO

3. JABATAN : PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menghimpun dan menyusun program kerja
pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengembangan
perekonomian

1 Tersusunnya Program kerja pengelolaan kegiatan
pembinaan dan pengembangan perekonomian Dokumen 1

2 Mencatat dan menyelenggarakan kegiatan
pembinaan dan pengembangan perekonomian
sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan

2 Tercatatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan
perekonomian sebagai bahan perencanaan serta laporan
kegiatan

Kegiatan 1

3 Mengentri data sebagai bahan penyelenggaraan
kegiatan pembinaan dan pengembangan
perekonomian

3 Terkumpulnya data sebagai bahan penyelenggaraan
kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian Berkas 1

4 Mengolah data pelenggaraan kegiatan pembinaan
dan pengembangan perekonomian sesuai dengan
rumusan dan format yang telah di tentukan

4 Tersedianya data pelenggaraan kegiatan pembinaan dan
pengembangan perekonomian sesuai dengan rumusan
dan format yang telah di tentukan

Laporan 1



5 Mengolah data evaluasi dan laporan sesuai dengan
rumusan dan format yang telah di tentukan

5 Tersedianya data evaluasi dan laporan sesuai dengan
rumusan dan format yang telah di tentukan Laporan 1

6 Mengupdate data penyelenggaraan kegiatan
pembinaan dan pengembangan perekonomian jika
terdapat penyempurnaan maupun pembaruaan data

6 Tersedianya data penyelenggaraan kegiatan pembinaan
dan pengembangan perekonomian jika terdapat
penyempurnaan maupun pembaruaan data

Laporan 1

7 Menampilkan data dan menyajikan dalam bentuk
realusasi data maupun fisik

7 Tersedianya data dan menyajikan dalam bentuk
realusasi data maupun fisik Laporan 1

8 Menyimpan data dan dokumen sebagai arsip dalam
bentuk softcopy maupun fisik untuk mempermudah
pencarian dokumen

8 Tersimpannya data dan dokumen sebagai arsip dalam
bentuk softcopy maupun fisik untuk mempermudah
pencarian dokumen

Dokumen 1

9 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan penanggungjawaban

9 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi
dan penanggungjawaban

Laporan 1

10 Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan
baik tertulis maupun lisan

10 Terlaksananya tugas lain yang di berikan pimpinan baik
tertulis maupun lisan Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : TATANG HERMAWAN

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERIZINAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PELAYANAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima, mencatat, dan menyortir surat
serta dokumen perizinan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
memudahkan pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen
perizinan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar
memudahkan pencarian

Dokumen 240

2 Memberi lembar pengantar pada surat-surat
atau dokumen perizinan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar
pada surat-surat atau dokumen
perizinan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pengendalian

Dokumen 240

3 Mengelompokkan surat atau dokumen
perizinan menurut jenis dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan ketentuan ynag
berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

3 Terkumpulnya surat atau dokumen
perizinan menurut jenis dan sifatnya
sesuai dengan prosedur dan
ketentuan ynag berlaku untuk
memudahkan pendistribusian

Dokumen 240



4 Mendokumentasikan surat perizinan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar tertib administrasi

4 Tersedianya dokumentasi surat
perizinan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar
tertib administrasi

Dokumen 240

5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahas evaluasi dan
pertanggungjawaban

5 Tersedianya laporan hasil
pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahas
evaluasi dan pertanggungjawaban

Laporan 12

6 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan baik secara lisan
maupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis

Kegiatan 24



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : ASMADI

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima, mencatat, dan menyortir surat serta
dokumen Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen Perpustakaan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar memudahkan pencarian

Kegiatan 12

2 Memberi lembar pengantar pada surat-surat atau
dokumen Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar pada surat-surat
atau dokumen Perpustakaan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

Dokumen 12

3 Mengelompokkan surat atau dokumen Perpustakaan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan
ketentuan ynag berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

3 Terkumpulnya surat atau dokumen Perpustakaan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur
dan ketentuan ynag berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

Dokumen 1

4 Mendokumentasikan surat Perpustakaan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi

4 Tersedianya dokumentasi surat Perpustakaan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tertib administrasi

Dokumen 12



5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahas evaluasi
dan pertanggungjawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahas
evaluasi dan pertanggungjawaban

Dokumen 12

6 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis

Dokumen 12



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : MAMIH MULYAWATI

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima,mencatat dan menyortir surat serta
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar memudahkan
pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
memudahkan pencarian Surat 240

2 Memberi lembar pengantar pada surat - surat atau
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar pada surat-surat atau
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian Surat 240

3 Mengkelompokan surat atau dokumen
pemerintahan menurut jenis dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pendistribusian

3 Terkumpulnya surat atau dokumen pemerintahan menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan
ynag berlaku untuk memudahkan pendistribusian Dokumen 240



4 Mendokumentasikan surat pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tertib administrasi

4 Tersedianya dokumentasi surat pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi

Dokumen 240

5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
prosedur yang berlaku bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahas evaluasi dan
pertanggungjawaban

Dokumen 240

6 Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan
pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis Dokumen 240



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : RUSWANTO

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

4. ATASAN LANGSUNG : SEKRETARIS KELURAHAN PADA KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima, mencatat, dan menyortir penatausahaan
dokumen Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban
kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar memudahkan pencarian

1 Terregistrasi penatausahaan dokumen Kelurahan serta
laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan
pencarian

Dokumen 360

2 Memberi lembar pengantar pada penatausahaan
dokumen Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban
kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar memudahkan pencarian

2 Tersampaikan lembar pengantar pada penatausahaan
dokumen Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban
kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar memudahkan pencarian

Dokumen 420

3 Mengelompokkan penatausahaan dokumen Kelurahan
serta laporan pertanggungjawaban kegiatan menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk memudahkan pendistribusian

3 Terkumpulnya penatausahaan dokumen Kelurahan serta
laporan pertanggungjawaban kegiatan menurut jenis dan
sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk memudahkan pendistribusian Dokumen 15



4 Mendokumentasikan penatausahaan dokumen
Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban kegiatan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan ynag berlaku agar
tertib administrasi

4 Tersedianya penatausahaan dokumen Kelurahan serta
laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan ynag berlaku agar tertib
administrasi

Dokumen 60

5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahas evaluasi dan
pertanggungjawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahas evaluasi dan
pertanggungjawaban

Dokumen 90

6 Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan
pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis Kegiatan 300



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : KOMARUDIN

3. JABATAN : PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Mengumpulkan bahan Perlindungan Masyarakat 1 Terkumpulnya Bahan Perlindungan
Masyarakat Laporan 12

2 Mengolah bahan Perlindungan Masyarakat menjadi
Materi

2 Terolahnya Bahan Perlindungan Masyarakat
Menjadi Materi Laporan 1

3 Melaksanakan Pelayanan Perlindungan Masyarakat 3 Terlaksananya Pelayanan Perlindungan
Masyarakat Laporan 1

4 Mengevaluasi hasil kerja 4 Terlaksananya Evaluasi Hasil Kerja Berkas 6

5 Membuat Laporan hasil Pelaksanaan tugas sesuai
dengan Prosedur yang berlaku sebagai Pertanggung
jawaban

5 Tercatatnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku Sebagai
Pertanggung Jawaban

Berkas 15

6 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan baik tertulis maupun Lisan

6 Terlaksananya Tugas Lain yang diberikan oleh
Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan Berkas 28



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : PURWAHIDIN

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima,mencatat dan menyortir surat serta
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
memudahkan pencarian

Dokumen 40

2 Memberi lembar pengantar pada surat - surat atau
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar pada surat-surat atau
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

Dokumen 40

3 Mengkelompokan surat atau dokumen pemerintahan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

3 Terkumpulnya surat atau dokumen pemerintahan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan
ketentuan ynag berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

Dokumen 40

4 Mendokumentasikan surat pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tertib administrasi

4 Tersedianya dokumentasi surat pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi

Dokumen 40



5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
prosedur yang berlaku bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahas evaluasi
dan pertanggungjawaban

Laporan 1

6 Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan
pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis Kegiatan 24



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : HUDORI

3. JABATAN : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menerima,mencatat dan menyortir surat serta dokumen
pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar memudahkan pencarian

1 Terregistrasi surat serta dokumen pemerintahan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar memudahkan pencarian

Surat 40

2 Memberi lembar pengantar pada surat - surat atau
dokumen pemerintahan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pengendalian

2 Tersampaikan lembar pengantar pada surat-surat
atau dokumen pemerintahan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
memudahkan pengendalian

Surat 40

3 Mengkelompokan surat atau dokumen pemerintahan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

3 Terkumpulnya surat atau dokumen pemerintahan
menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur
dan ketentuan ynag berlaku untuk memudahkan
pendistribusian

Surat 40

4 Mendokumentasikan surat pemerintahan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi

4 Tersedianya dokumentasi surat pemerintahan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar tertib administrasi

Surat 40



5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
prosedur yang berlaku bahan evaluasi dan pertanggung
jawaban

5 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahas
evaluasi dan pertanggungjawaban

Laporan 1

6 Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan
baik secara lisan ataupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis

Laporan 24



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : ZAINAL ARIFIN

3. JABATAN : PETUGAS KEAMANAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai
ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas

1 Tersedianya peralatan yang diperlukan sesuai
ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas Dokumen 420

2 Melakukan penjagaan terhadap penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban lingkungan serta pengamanan
fisik dan teknis dan mengidentifikasi terhadap keluar
masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang
sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka
ketertiban dan keamanan

2 Terlaksananya penjagaan terhadap penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban lingkungan serta
pengamanan fisik dan teknis dan mengidentifikasi
terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas
kendaraan dan barang sesuai dengan prosedur yang
berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan

Kegiatan 360

3 Melakukan pengawasan penyelenggaran keamanan dan
ketertiban lingkungan serta pengamanan fisik dan
teknis di lingkungan kantor berdasarkan ketentuan
dalam rangka ketertiban dan keamanan

3 Terlaksananya pengawasan penyelenggaran
keamanan dan ketertiban lingkungan serta
pengamanan fisik dan teknis di lingkungan kantor
berdasarkan ketentuan dalam rangka ketertiban dan
keamanan

Kegiatan 180



4 Melakukan antisipasi gangguan dan hambatan sesuai
dengan pedoman agar keadaan lingkungan kantor selalu
dalam keadaan aman

4 Terlaksananya antisipasi gangguan dan hambatan
sesuai dengan pedoman agar keadaan lingkungan
kantor selalu dalam keadaan aman

Kegiatan 120

5 Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah
berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

5 Terlaksananya tindakan segera apabila terjadi
musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Kegiatan 48

6 Melakukan pengamanan terhadap pimpinan dan
antisipasi terhadap kegiatan rapat yang sifatnya rutin
ataupun mendadak

6 Terlaksananya pengamanan terhadap pimpinan dan
antisipasi terhadap kegiatan rapat yang sifatnya rutin
ataupun mendadak

Kegiatan 48

7 Melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya

7 Terlaksananya tugas yang diperintahkan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya Laporan 100

8 Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang ada untuk pemperlancar tugas pokok

8 Tersedianya peralatan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang ada untuk pemperlancar tugas pokok Laporan 100



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : SARUDIN

3. JABATAN : PRAMU KEBERSIHAN

4. ATASAN LANGSUNG : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Menyusun rencana kegiatan harian pelaksanaan tugas
tenaga kebersihan di kantor

1 Tersusunnya rencana kegiatan harian pelaksanaan
tugas tenaga kebersihan di kantor Laporan 12

2 Melaksanakan kebersihan ruangan, halaman dan
kebersihan kamar mandi/WC setiap hari sesuai dengan
bagian tugasnya

2 Terlaksananya kebersihan ruangan, halaman dan
kebersihan kamar mandi/WC setiap hari sesuai
dengan bagian tugasnya

Kegiatan 240

3 Memelihara peralatan kebersihan yang ada agar terawat
dan selalu dapat digunakan

3 Terpeliharanya peralatan kebersihan yang ada agar
terawat dan selalu dapat digunakan Kegiatan 240

4 Mengelola sampah dengan memasukkan sampah organik
ke tempat sampah organik dan membuang sampah ke
tempat pembuangan sampah

4 Terkelolanya sampah dengan memasukkan sampah
organik ke tempat sampah organik dan membuang
sampah ke tempat pembuangan sampah

Kegiatan 240



5 Memelihara tanaman dan bunga serta membersihkan
saluran air dan jalan lingkungan kantor untuk
meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor

5 Terpeliharanya tanaman dan bunga serta
membersihkan saluran air dan jalan lingkungan
kantor untuk meningkatkan kebersihan dan
keindahan kantor

Kegiatan 240

6 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

6 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan baik secara lisan maupun
tertulis

Kegiatan 120



INDIKATOR KEGIATAN INDIVIDU (IKI) 2019

KECAMATAN PANONGAN

KABUPATEN TANGERANG



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : RUDI LESMANA, AP, M.Si

3. JABATAN : CAMAT PANONGAN

4. ATASAN LANGSUNG : BUPATI KABUPATEN TANGERANG

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya
Desa / Kelurahan dengan Status Menimal Berkembang

- Presentase Desa dengan katagori minimal maju Persen 14.28

- Presentase Desa dengan Laporan
pertanggungjawaban baik Presentase 82

- Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase 82

2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
dan Lingkungan Hidup

- Presentase Jumlah Infrastruktur dasar dalam kondisi
baik Presentase 82,00

- Presentase Penurunan Timbulan Sampah Persen 14

3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman
dan Ketertiban Umum Persen 63

- Jumlah Konflik Ekonomi Sosial dan Politik Konflik 5



4 Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat - Presentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi
dalam pemberdayaan masyarakat Persen 40

5 Meningkatnya Inovasi Kecamatan - Inovasi yang diimplementasikan Inovasi 1

6 Meningkatnya Akuntabilitasi Perangkat Daerah - Nilai AKIP Kecamatan Panongan Nilai 65/B



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : R DICKY BURHANUDDIN, AP, M.Si

3. JABATAN : SEKRETARIS CAMAT

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persen 100



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : UNDANG JUNAIDI

3. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Pembinaan dan Pemberdayaan POSYANDU 1 Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan
Posyandu Kader 360

2 Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 2 Terlaksananya Pameran Penyelenggaraan Promosi
Produk UMKM Kegiatan 1

3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kecamatan 3 Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan Kegiatan 1

4 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di
Masyarakat 4 Terlaksananya Pembinaan Olahraga Yang

Berkembang Di Masyarakat Kegiatan 1

5
Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat
(KTS) Di Tingkat Kecamatan 5 Terlaksananya Penyelenggaraan Kabupaten

Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan Kegiatan 1

6 Peningkatan Kesadaran Akan Nilai – Nilai
Keagamaan dan kepahlawanan 6

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Akan Nilai –
Nilai Keagamaan dan kepahlawanan Kegiatan 1



7 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan 7 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kegunaan Tingkat
Kecamatan Kegiatan 1

8 Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten Tangerang 8 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten
Tangerang Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : AGUS SALAM, S.Sos

3. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Penyelenggaraan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat
Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Nasional 1 Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat

Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Nasional Kegiatan 1

2 Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan 1

3 Monitoring dan Evaluasi APBDes 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Desa 7

4 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam
Bidang Pengelolaan Administrasi Desa 4 Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintahan

Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa Kegiatan 1

5
Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan
Kecamatan 5 Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang

Desa/Kelurahan dan Kecamatan Dokumen 1

6 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan 6 Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan Kegiatan 1





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : SARIPUDIN, S.Sos

3. JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) Tingkat Kecamatan

1 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) Tingkat Kecamatan Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : HERMAN, SH

3. JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4. ATASAN LANGSUNG : CAMAT PANONGAN

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN FOMULASI
PERHITUNGAN

1 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman
Umum 1 Tersedianya Kegiatan Pembinaan Aparatur

Ketertiban dan Ketentraman Umum Kegiatan 1

2 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan
Ketentraman Umum 2 Tersedianya Kegiataan Koordinasi Penanganan

Ketertiban dan Ketentraman Umum Kegiatan 1

3 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan
Ketentraman 3 Tersedianya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Ketertiban dan Ketentraman Kegiatan 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : IIS SURYATI, S.Pd

3. JABATAN : SEKRETARIS KELURAHAN PADA KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

4. ATASAN LANGSUNG : LURAH MEKAR BAKTI

NO SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET FOMULASI
PERHITUNGAN

1 merencanakan kegiatan kelurahan sesuai dengan
lingkup tugasnya

1 Terrencananya kegiatan kelurahan sesuai dengan
lingkup tugasnya Dokumen 1

2 Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan
sekretariat kelurhan sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

2 Terbaginya tugas kepada bawahan di lingkungan
sekretariat kelurhan sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Kegiatan 12

3 Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan secretariat kelurahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar

3 Terlaksananya pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan secretariat kelurahan setiap saat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Dokumen 12

4 Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan
sekretariat kelurahan seesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan

4 Terlaksananya hasil kerja bawahan di lingkungan
sekretariat kelurahan seesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan

Dokumen 12



5 Menyiapkan konsep awal kebijakan operasional
sekretariat kelurahan berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kebijakan
pimpinan

5 Tersedianya konsep awal kebijakan operasional
sekretariat kelurahan berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kebijakan
pimpinan

Dokumen 5

6 Melaksanakan pengelolaan sekretariat kelurahan
terkait dengan pengkoordinasian dan pengendalian
kebijaksanaan teknis operasional sekretariat
kelurahan yang meliputi : pelaksanaan
ketatausahaan, surat menyurat dan keasrsipan,
administrasi keuangan dan asset di lingkup
tugasnya, administrasi kepegawaian, persiapan dan
pelaksanaaan rapat - rapat dinas, upacara,
penerimaan tamu, dan acara kedinasaan lainnya,
koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
tugas - tugas seksi dan kelompok jabatan
fungsional di kelurahan, penyelenggaraan kerumah
tanggaan kelurahan, Analisa kebutuhan, pengadaan
dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan
prasarana kantor kelurahan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatakan
pelayanan pada masyarakat.

6 Tersedianya pengelolaan sekretariat kelurahan
terkait dengan pengkoordinasian dan pengendalian
kebijaksanaan teknis operasional sekretariat
kelurahan yang meliputi : pelaksanaan
ketatausahaan, surat menyurat dan keasrsipan,
administrasi keuangan dan asset di lingkup
tugasnya, administrasi kepegawaian, persiapan dan
pelaksanaaan rapat - rapat dinas, upacara,
penerimaan tamu, dan acara kedinasaan lainnya,
koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
tugas - tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional
di kelurahan, penyelenggaraan kerumah tanggaan
kelurahan, Analisa kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana
kantor kelurahan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk meningkatakan
pelayanan pada masyarakat

Kegiatan 6

7 Mengendalikan dan mengevaluasi/pemeriksaan dan
pengawasan pelaksanaan pengelolaan sekretariat
kelurahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku untuk kelancarlan pelaksanaan tugas

7 Terlaksananya pengawasan pelaksanaan
pengelolaan sekretariat kelurahan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancarlan pelaksanaan tugas

Kegiatan 12

8 Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat
kelurahan dengan cara membandingkan antar
rencana operasional dengan tugas tugas - tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
adakan datang

8 Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan tugas
sekretariat kelurahan dengan cara membandingkan
antar rencana operasional dengan tugas tugas -
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang adakan datang

Kegiatan 12



9 Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat
kelurahan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas
sekretariat kelurahan

9 Tersediaanya laporan pelaksanaan tugas sekretariat
kelurahan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas
sekretariat kelurahan

Dokumen 1

10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan

10 Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan Kegiatan 12

11 Melaksanakan Pelayanan Umum Kelurahan Mekar
Bakti

11 Terlaksananya Pelayanan Umum Kelurahan Mekar
Bakti Dokumen 1

12 Melaksanakan Penunjang Operasional Kelurahan
Mekar Bakti 12 Terlaksananya Penunjang Operasional Kelurahan

Mekar Bakti Dokumen 1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019

1. PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANONGAN

2. NAMA : YANTI REVIANY, SE

3. JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MEKAR BAKTI

4. ATASAN LANGSUNG : LURAH MEKAR BAKTI

NO
SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN

FOMULASI

PERHITUNGAN

1. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan rencana operasional

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk pedoman

pelaksanaan tugas

1. Terencananya kegiatan seksi

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

rencana operasional pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
Dokumen 1



2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan

seksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

beban kerja dan tanggung jawabnya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

2. Terlaksananya pembagian tugas kepada

bawahan di lingkungan seksi

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

beban kerja dan tanggung jawabnya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

Kegiatan 48

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan kelurahan setiap saat sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar

3. Terlaksananya bimbingan pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan kelurahan

setiap saat sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar

Kegiatan 12

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan

kelurahan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan

4. Terlaksananya pemeriksaan hasil kerja

bawahan di lingkungan kelurahan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan

Dokumen 24

5. Menyiapkan konsep awal kebijakan

operasional kegiatan kelurahan berdasarkan

peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan kebijakan pimpinan

5. Tersedianya konsep awal kebijakan

operasional kegiatan kelurahan

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan kebijakan pimpinan
Dokumen 5



6. Melaksanakan pengelolaan pemberdayaan

masyarakat terkait dengan pengkoordinasian

dan kebijaksanaan teknis operasional

pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat kelurahan,

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencaan pembangunan kelurahan, serta

masalah kesejahteraan sosial di kecamatan, dan

kegiatan pengawasan terhadap keselurahan unit

kerja baik pemerintahan maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan

6. Terlaksananya pengelolaan pemberdayaan

masyarakat terkait dengan

pengkoordinasian dan kebijaksanaan

teknis operasional pemberdayaan

masyarakat yang meliputi : fasilitas

penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat kelurahan,

partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam perencaan pembangunan kelurahan,

serta masalah kesejahteraan sosial di

kecamatan, dan kegiatan pengawasan

terhadap keselurahan unit kerja baik

pemerintahan maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan

Kegiatan 6

7. Mengendalikan dan mengevaluasi/pemeriksaan

dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan seksi

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

7. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan

seksi pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

Kegiatan 12



8. mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi

pemberdayaan masyarakat dengan cara

membandingkan antara rencana operasional

dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja dimasa yang akan datang

8. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan tugas

seksi pemberdayaan masyarakat dengan

cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang

Kegiatan 12

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas sesi pemberdayaan masyarakat

9. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas

seksi pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas sesi

pemberdayaan masyarakat

Dokumen 1

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis

10. Terlaksannya tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis

Kegiatan 12

11. Melaksanakan pengembangan ekonomi dan

kesejahteraan sosial Kelurahan Mekarbakti

11. Tersedianya laporan pengembangan

ekonomi dan kesejahteraan sosial

Kelurahan Mekarbakti

Dokumen 14
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