
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Pranata Komputer 

2. Tugas : Menelaah, Melakukan, Mengimplementasikan memantau dan 

melaksanakan sistem Komputer 

3. Fungsi : a. Menelaah Spesifikasi Teknik Sistem Komputer 

b. Melakukan Uji Coba Sistem Komputer 

c. Menginplementasikan Rancangan Data Base 

d. Memantau dan Mengevaluasi penggunaan data Base 

e. Melaksanakan duplikasi Data Base 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. Jabatan : Penyusun Rencana Kebututuhan Sarana dan Prasaran 

2. Tugas : Menerima, mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengkaji dan menyusun 

kebutuhan sarana dan prasrana sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasasaran sesuai yang diharapkan . 

3. Fungsi : a. Menerima,dan memeriksa bahan dan data kebutuhan sarana dan 

prasrana sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka 

penyusunan obyek. 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data kebutuhan 

saran dan prasarana sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 

memudahkan apabila diperlukan. 

c. Mempelajari dan mengkaji karasteristik ,spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan kebutuhan sarana dan prasrana sesuai prosedur dalam 

rangka penyusunan obyek kerja. 

d. Menyusun Konsep penyusunan kebutuhan sarana dan prasrana 

sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran 

yang diharapkan. 

e. Mendiskusikan konsep penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk 

kesempurnaan penyusunan obyek kerja. 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Kegiatan Anggaran Rumah Tangga dan 

Perlengkapan 

2. Tugas : Menerima, mengumpulkan dan mengklarifikasikan obyek kerja serta 

mengkaji dan menyusun obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasasaran sesuai yang diharapkan. 

3. Fungsi : a. Menerima,dan memeriksa  bahan  dan  data  obyek  kerja  sesuai 

prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek. 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja 

sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

c. Mempelajari dan mengkaji karasteristik ,spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 

obyek kerja. 

d. Menyusun Konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian 

dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan 

e. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang 

berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan 

penyusunan obyek kerja 

f. Menyusun kembali obyek kerja berdasar hasil diskusi sesuai prosedur 

untuk kelancaran dan optimalisasi 

g. Mengevaluasi proses penyusunan Obyek kerja sesuai prosedur 

sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. Jabatan : Pengolah Data 

2. Tugas : Menerima, mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengkaji dan menyusun 

obyek Data kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

tercapainya sasasaran sesuai yang diharapkan. 

3. Fungsi : a. Menerima,dan memeriksa  bahan  dan  data  obyek  kerja  sesuai 

prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek; 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja 

sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 

diperlukan; 

c. Mempelajari dan mengkaji karasteristik ,spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 

obyek kerja; 

d. Menyusun Konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian 

dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 

e. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang 

berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan 

penyusunan obyek kerja; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. Jabatan : Pengadministrasian Umum 

2. Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancer. 

3. Fungsi : a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai  dengan  

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; 

c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pendistribusian; 

d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

2. Tugas : Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan, serta memelihara 

sarana dan prasarana kantor 

3. Fungsi : a. Menginventarisasi laporan kerusakan sarana dan prasarana berdasar 

ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan; 

b. Memeriksa kerusakan sarana dan prasarana berdasarkan laporan 

untuk perbaikan; 

c. Memperbaiki sararana dan prasarana yang rusak atau usang 

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku 

cadang atau perbaikan; 

d. Merawat secara khusus suatu sarana dan prasarana yang masa 

penggunaannya telahmelampaui batas waktu tertentu agar tidak 

cepat rusak; 

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

1. Jabatan : Pengadministrasi Sarana Prasarana 

2. Tugas : Menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 

daerah pada pengguna barang 

3. Fungsi : a. Membantu menyiapkan dokumen  rencana  kebutuhan  dan  
penganggaran barang milik daerah; 

b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status pengguna barang 
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 
yang sah; 

c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 

d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 
pengguna barang; 

e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepentingan 
penyelenggaraan tugas 

g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 

h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 
permintaan barang; 

j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada pejabat 
penatausahaan barang pengguna; 

k. Menyerahkan barang sesuai Surat Perintah Penyaluran Barang 
(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

m. Memberi label barang milik daerah; 

n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan 
barang pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik 
daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. Melakukan stok opname barang persediaan; 

p. Menyiapkan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/salinan 
dokumen penatausahaan; 

q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan pengguna 
barang dan laporan barang milik daerah; 

r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh 
pejabat penatausahaan pengguna barang; dan 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
lisan maupun tulisan. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana 

2. Tugas : Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan,  serta  perbaikan  

sarana dan prasarana kantor 

3. Fungsi : a. Menginventarisasi dan memeriksa laporan kerusakan sarana dan 

prasarana berdasar ketentuan yang berlaku untuk diadakan 

perbaikan; 

b. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana berdasarkan laporan 

untuk perbaikan; 

c. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak atau usang 

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku 

cadang atau perbaikan; 

d. Memperbaiki secara khusus suatu sarana dan prasarana yang masa 

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak 

cepat rusak; 

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 



 

 

1. Jabatan : Teknisi Mesin 

2. Tugas : Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan  serta  memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti 

suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar; 

3. Fungsi : a. Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan 

pemeriksaan; 

b. Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan; 

c. Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku 

cadang atau perbaikan; 

d. Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak 

cepat rusak; 

e. Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  

2. Tugas : a. Membantu merencanakan kegiatan Sub Bagian Perekonomian sesuai dengan program kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

  sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

   b. Melakukan monitoring harga pangan pokok dan membuat laporan; 

   c. Melakukan monitoring harga barang penting dan membuat laporan; 

   d. Melakukan monitoring ketersediaan stok bahan pangan; 

   e. Membantu menyusun kajian kebijakan pemerintah daerah  dalam peningkatan ekonomi mikro kecil; 

   f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi mikro kecil; 

   g. Melaksanakan pengawasan usaha mikro kecil dan membuat laporan; 

   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan  



 

3. Fungsi : 

SASARAN / KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Tersusunnya Laporan Hasil Kinerja 

Perangkat Daerah di Bidang 

Perekonomian 

Laporan Kinerja Jumlah Laporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan               : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama 

 

2. 

 

Tugas                 : 

 

Menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. 

 

3. 

 

Rincian Kegiatan : 

 

a. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; 

b. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundangundangan dari unit teknis; 

c. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan 

prioritas tahunan; 

d. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik; 

e. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 

f. merumuskan rancangan peraturan perundangundangan tingkat kesulitan I; 

g. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-

undangan; 

h. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat 

kesulitan I; 

i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

j. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 

k. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 

l. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 

m. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan; 

 



 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

- Tersedianya Produk Hukum 

Daerah yang disusun 

 

 

- Tersedianya Produk Hukum 

Daerah yang dievaluasi 

- Jumlah Produk Hukum 

Daerah yang disusun 

 

 

 

 

- Jumlah Produk Hukum 

Daerah yang dievaluasi 

 

 

 

-  

-  

-  

- 493 Produk Hukum (7 Perda dan 32 

Perwali, 400 SK Wali Kota, 20 SK Sekda, 

Intruksi Wali Kota 2, Surat Edaran 20)  

 

 

12 Produk Hukum Daerah 

 

 

 

- Usulan penetapan produk hukum 

- program pembentukan peraturan 

daerah 

- Produk Hukum Daerah yang 

ditetapkan 

 

- Dokumen hasil evaluasi Produk 

Hukum Daerah  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan               : Analis Hukum 

 

2. 

 

Tugas                 : 

 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi di bidang hukum. 
 

3. 

 

Fungsi                 : 

 

a. Membantu menerima pengaduan tertulis/gugatan dari masyarakat yang sudah diregistrasi oleh 

Pengadilan. 

b. Mengumpulkan permasalahan hukum/sengketa hukum. 

c. Menyiapkan data-data/berkas terkait kasus/perkara Perdata dan TUN. 

d. Mempelajari Permasalahan Hukum terkait kasus/perkara Perdata dan TUN. 

e. Menghimpun dan melaporkan berkas Perkara Perdata danTUN. 

f. Memfasilitasi pendampingan bagi ASN yang terlibat Tindak Pidana Khusus. 

g. Menyiapkan data-data terkait pelaksanaan aksi HAM dan peduli HAM oleh Perangkat Daerah 

h. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan legal opini (LO) 

 

 

 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

 

         SUMBER DATA 

Tersedianya Data Penanganan 

Perkara Perdata, TUN, pidana 

khusus dan laporan aksi HAM 

serta peduli HAM 

 

 

 

- Jumlah Perkara Perdata, TUN 

dan pidana khusus yang 

ditangani 

- Laporan data HAM dan aksi 

HAM dari Perangkat Daerah 

 

 

 

- 3 Perkara 

 

 

 

 

- Gugatan Perkara dari 

Pengadilan 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan              

: 

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi. 

 

2. 

 

Tugas                 

: 

 

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang bahan informasi 

dan publikasi. 

 

 

3. Fungsi                 

: 

a. Melaksanakan proses penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah. 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasi Produk Hukum Daerah sebagai bahan Informasi, Publikasi, serta Dokumentasi. 

c. Melaksanakan proses Dokumentasi Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan 

Wali Kota dan Keputusan Sekretaris Daerah. 

 
SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

Produk Hukum 

Daerah Yang 

dipublikasikan 

- Jumlah Produk Hukum Daerah 

yang dipublikasi-kan 

 

- Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi Hukum 

- 75 Buku 

 

 

- 1 Aplikasi 

- Dokumentasi Produk Hukum (Produk 

Hukum yang Terbit, SIM Hukum, Buku 

Produk Hukum Daerah) 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan               : Analis Produk Hukum 

 

2. 

 

Tugas                 : 

 

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang produk hukum 

 

3. 

 

Fungsi                 : 

 

a. Mengumpulkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah; 

b. Menelaah bahan analisa dan kajian produk hukum daerah ; 

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

  Tersedianya Produk  

  Hukum Daerah yang sudah   

  dianalisis 

  Jumlah Produk Hukum 

  Daerah yang dianalisis 

 

12 Produk Hukum Daerah 

 

  Produk Hukum yang dianalisis 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan               : Pengelola Peraturan Perundang-Undangan 

 

2. 

 

Tugas                 : 

 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang 

peraturan perundang-undangan.  

3. 

 

Fungsi                 : 

 

a. Menerima dan mencatat produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses 

lebih lanjut. 

b. Memeriksa data produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses 

produk hukum. 

c. Mengelompokkan data produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses 

lebih lanjut, 

d. Memroses produk hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan 

prima. 

e. Memeriksa dan mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses produk hukum dengan 

pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian 

masalah. 

f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

  Tersedianya Draf Produk  

  Hukum Daerah 

 

  Jumlah Draf Produk Hukum 

  Daerah yang diproses 

 

  492 Dokumen 

 

  Produk Hukum yang terbit/Jadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


