










 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan 

  Kabupaten Lumajang 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : dr. Rosyidah 

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 2 Januari 2019 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

      
IRMA ROKHMANIA, S.Si 
NIP. 19720626 199703 2 009 

Pihak Kedua, 

 
dr. ROSYIDAH 

NIP. 19711018 200604 2 009 
 
 
 



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG 

NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Terlaksananya Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama 

Mandiri 25 Desa 

 

Jumlah Jenis Media Promkes yang 

diadakan setiap tahun 8 Jenis 

 

Jumlah media masa cetak dan 

elektronik 10 Media 

 

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 
1 Jenis Buku Profil 

 

Jumlah posyandu purnama mandiri 
715 Posyandu 

 

Jumlah Pangkalan SBH 
25 Pangkalan 

 

Jumlah Buku Harian Anak 

Terhebat 
33.000 Buku 

 

Presentase Rumah Tangga Sehat 
58 % 

 

Jumlah Poskestren Purnama 

Mandiri 16 Poskestren 

 

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 
8 Puskesmas 

 

Persentase Keluarga Sehat 
15 % 

 

Persaentase Keluarga Pra Sehat 
60 % 

 

 

 

  



No Kegiatan  Anggaran Keterangan 

1  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp.1.170.255.075 Jumlah 

Rp. 1.086.870.975  Pajak Rokok 

Rp. 17.979.100  DAU 

Rp. 65.375.000  DAK NF 

 

Lumajang, 2 Januari 2019 

 Kepala Seksi  

Promosi dan Pemberdayaan 

Masyarakat  

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 
NIP. 19720626 199703 2 009 

Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat 

 
dr. ROSYIDAH 

NIP. 19711018 200604 2 009 
 
 
 































































 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Dian Yusuf Widiastutik, Amd.Keb 

Jabatan : Pengadministrasi Umum 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
DIAN YUSUF WIDIASTUTIK,Amd.Keb 

NIP. 19770805 200501 2 023 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Membantu mendokumentasi perencanaan kegiatan 

sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan program 

dokumen 1 

2 

Membantu mengumpulkan bahan/data untuk detail 

rencana kegiatan sebagai implementasi dari program 

kerja 

dokumen 50 

3 

Membantu menyiapkan administrasi/materi 

pelaksanaan kegiatan ( Kelengkapan Kegiatan : daftar 

hadir, Bukti Penerimaan, Persiapan Lokasi, Persiapan 

Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 40 

4 
Membantu mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk 

disampaikan kepada atasan, 
berkas 60 

5 

Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

berkas 40 

6 
Membantu administrasi pelaksanaan kegiatan program 

promosi dan pemberdayaan masyarakat 
kegiatan 50 

7 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan laporan 50 

8 

Membantu mendokumentasi perencanaan kegiatan 

sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan program 

Dokumen 1 

9 Mengikuti rapat persiapan kegiatan program KIA 
Laporan hasil 

rapat 
12 

10 

Membantu mengelola data hasil pelaksanaan program 

dan dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi  

dan pertanggung jawabankeberhasilan program 

Berkas 8 

11 
Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 

seksi 

Saran/pertiba

angan 
20 

12 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Seksi 

Tugas/dokum

en susiai 

disposisi 

20 

 



 

Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Pengadministrasi Umum 

 
DIAN YUSUF WIDIASTUTIK,Amd.Keb 

NIP. 19770805 200501 2 023 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Ratih Sulistyoningrum,,S.KM 

Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : dr. Bayu Wibowo, IGN 

Jabatan : Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
RATIH SULISTYONINGRUM, S.KM 

NIP. 19860801 200903 2 005 

Pihak Kedua, 

 
dr. BAYU WIBOWO, IGN 

NIP. 19630724 198910 1 002 
 
 
 



NO Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Membantu menyusun program sebagai pedoman kerja. dokumen 4 

2 

Membantu menyusun perencanaan kegiatan sesuai 

tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan program ,  

dokumen 50 

3 
Mengumpulkan bahan/data untuk detail  rencana 

kegiatan sebagai implementasi dari program kerja 
berkas 60 

4 

Menyiapkan administrasi/materi pelaksanaan kegiatan 

(Kelengkapan Kegiatan : daftar hadir, Bukti 

Penerimaan, Persiapan Lokasi, Persiapan 

Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 90 

5 
Mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk disampaikan 

kepada atasan, 
berkas 80 

6 

Mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan atasan 

sebagai pejabat obyek kerja untuk mendapatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, 

berkas 20 

7 

Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

kegiatan 40 

8 

Menerima, memverifikasi serta mengolah data program 

sebagai bahan proses pengendalian dan acuan program 

selanjutnya,  

kegiatan 50 

9 

Membantu mengolah data hasil pelaksanaan program 

dan dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban keberhasilan program, 

kegiatan 8 

10 
Membantu menyiapkan bahan untuk 

MOU/Kesepakatan 
berkas 40 

11 
Membantu pelaksanaan kegiatan program Promosi 

Kesehatan 
kegiatan 60 

12 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan laporan 40 

 

 



Lumajang, 29 Februari 2019 

 Jabatan Fungsional 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 

 
RATIH SULISTYONINGRUM, SKM 

NIP. 19860801 200903 2 005 

 

Plt Dinas Kesehatan Kab. Lumajang 

 
dr. BAYU WIBOWO, IGN 

NIP. 19630724 198910 1 002 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Atiek Indah Kurniasih,S.KM 

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
ATIEK INDAH KURNIASIH,SKM 

NIP. 1985015 201001 2 031 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Membantu menyusun program sebagai pedoman kerja. dokumen 5 

2 Membantu menyusun perencanaan kegiatan sesuai 

tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan program  

dokumen 60 

3 Mengumpulkan bahan/data untuk detail  rencana 

kegiatan sebagai implementasi dari program kerja 

berkas 60 

4 Menyiapkan administrasi/materi pelaksanaan kegiatan 

(Kelengkapan Kegiatan : daftar hadir, Bukti Penerimaan, 

Persiapan Lokasi, Persiapan Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 70 

5 Mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk disampaikan 

kepada atasan, 

berkas 70 

6 Mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan atasan 

sebagai pejabat obyek kerja untuk mendapatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, 

berkas 20 

7 Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

kegiatan 60 

8 Menerima, memverifikasi serta mengolah data program 

sebagai bahan proses pengendalian dan acuan program 

selanjutnya,  

kegiatan 50 

9 Membantu mengolah data hasil pelaksanaan program 

dan dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban keberhasilan program, 

kegiatan 8 

10 Membantu menyiapkan bahan monitoring dan 

pembinaan program pemberdayaan masyarakat  pada 

puskesmas dan jaringannya  

berkas 50 

11 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan laporan 60 

 

 

 



Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 

 
ATIEK INDAH KURNIASIH,S.KM 

NIP. 1985015 201001 2 031 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Aminatuz Zuhriyah,S.KM 

Jabatan : Tenaga upah bulanan  

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
AMINATUZ ZUHRIYAH,S.KM 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Membantu menyusun program sebagai pedoman kerja. dokumen 4 

2 

Membantu menyusun perencanaan kegiatan sesuai tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

program ,  

dokumen 50 

3 
Mengumpulkan bahan/data untuk detail  rencana kegiatan 

sebagai implementasi dari program kerja 
berkas 60 

4 

Menyiapkan administrasi/materi pelaksanaan kegiatan 

(Kelengkapan Kegiatan : daftar hadir, Bukti Penerimaan, 

Persiapan Lokasi, Persiapan Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 90 

5 
Mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk disampaikan kepada 

atasan, 
berkas 80 

6 

Mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan atasan 

sebagai pejabat obyek kerja untuk mendapatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, 

berkas 20 

7 

Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

kegiatan 40 

8 

Menerima, memverifikasi serta mengolah data program 

sebagai bahan proses pengendalian dan acuan program 

selanjutnya,  

kegiatan 50 

9 

Membantu mengolah data hasil pelaksanaan program dan 

dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban keberhasilan program, 

kegiatan 8 

10 Membantu menyiapkan bahan untuk MOU/Kesepakatan berkas 40 

11 Membantu pelaksanaan kegiatan program Promosi Kesehatan kegiatan 60 

12 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan laporan 40 

 

 

 



 

Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Tenaga upah bulanan 

 

AMINATUZ ZUHRIYAH,S.KM 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Muhammad Abdillah Akbar, S.KM 

Jabatan : Tenaga upah bulanan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
MUHAMMAD ABDILLAH  A., S.KM 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Membantu menyusun program sebagai pedoman kerja 
kegiatan pengelolaan media center dan kemitraan media 

dokumen 1 

2 Membantu menyusun perencanaan kegiatan sesuai tugas dan 
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan media center dan kemitraan media 

dokumen 10 

3 Mengumpulkan bahan/data untuk detail  rencana kegiatan 
pengelolaan media center dan kemitraan media sebagai 
implementasi dari program kerja 

berkas 20 

4 Menyiapkan administrasi/materi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan media center dan kemitraan media (Kelengkapan 
Kegiatan daftar hadir, Bukti Penerimaan, Persiapan Lokasi, 

Persiapan Akomodasi dan Konsumsi) 

berkas 30 

5 Mengumpulkan  hasil obyek kerja kegiatan pengelolaan media 
center dan kemitraan media untuk disampaikan kepada 
atasan, 

berkas 40 

6 Mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan atasan 
sebagai pejabat obyek kegiatan pengelolaan media center dan 
kemitraan media untuk mendapatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, 

berkas 10 

7 Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan media 
center dan kemitraan media 

kegiatan 20 

8 Menerima, memverifikasi serta mengolah data program 
sebagai bahan proses pengendalian dan acuan program 

selanjutnya,  

kegiatan 25 

9 Membantu mengolah data hasil pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan media center dan kemitraan media serta 
dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban keberhasilan program, 

kegiatan 4 

10 Membantu menyiapkan bahan dalam pengelolaan media 
center dan kemitraan media 

berkas 30 

11 Membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan media center 
dan kemitraan media 

kegiatan 30 

12 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan media 

center dan kemitraan media 

laporan 40 

 



Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Tenaga upah bulanan 

 
MUHAMMAD ABDILLAH A., S.KM 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Novita Maylia Eka Cahyani,S.KM 

Jabatan : Tenaga upah bulanan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
NOVITA MAYLIA EKA CAHYANI,S.KM 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Membantu menyusun program sebagai pedoman kerja. dokumen 6 

2 

Membantu menyusun perencanaan kegiatan sesuai tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan program ,  

dokumen 70 

3 
Mengumpulkan bahan/data untuk detail  rencana 

kegiatan sebagai implementasi dari program kerja 
berkas 70 

4 

Menyiapkan administrasi/materi pelaksanaan kegiatan 

( Kelengkapan Kegiatan : daftar hadir, Bukti Penerimaan, 

Persiapan Lokasi, Persiapan Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 70 

5 
Mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk disampaikan 

kepada atasan, 
berkas 70 

6 

Mengkonsultasikan kendala yang timbul dengan atasan 

sebagai pejabat obyek kerja untuk mendapatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, 

berkas 20 

7 

Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

kegiatan 70 

8 

Menerima, memverifikasi serta mengolah data program 

sebagai bahan proses pengendalian dan acuan program 

selanjutnya,  

berkas 50 

9 

Membantu mengolah data hasil pelaksanaan program dan 

dibandingkan dengan DPA sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban keberhasilan program, 

berkas 8 

10 

Membantu menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan 

program pemberdayaan masyarakat  pada puskesmas dan 

jaringannya  

berkas 50 

11 
Membantu pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat 
kegiatan 70 

12 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan laporan 70 

 

 



Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Tenaga upah bulanan 

 

NOVITA MAYLIA EKA CAHYANI,S.KM 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Andik 

Jabatan : Tenaga upah bulanan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Irma Rokhmania, S.Si 

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja  

tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

Lumajang, 29 Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Pihak Pertama, 

 
ANDIK 

Pihak Kedua, 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 

 
 
 
 



NO Sasaran Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Membantu mendokumentasi perencanaan kegiatan 

sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan program 

dokumen 1 

2 

Membantu mengumpulkan bahan/data untuk detail 

rencana kegiatan sebagai implementasi dari program 

kerja 

dokumen 50 

3 

Membantu menyiapkan administrasi/materi 

pelaksanaan kegiatan ( Kelengkapan Kegiatan : daftar 

hadir, Bukti Penerimaan, Persiapan Lokasi, Persiapan 

Akomodasidan Konsumsi) 

berkas 40 

4 
Membantu mengumpulkan  hasil obyek kerja untuk 

disampaikan kepada atasan, 
berkas 60 

5 

Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat 

berkas 40 

6 
Membantu administrasi pelaksanaan kegiatan 

program promosi dan pemberdayaan masyarakat 
kegiatan 50 

7 
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 

atasan 
laporan 50 

 

Lumajang, 29 Februari 2019 

  

Tenaga upah bulanan 

 
ANDIK 

Kepala Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
IRMA ROKHMANIA, S.Si 

NIP. 19720626 199703 2 009 
 
 


	PK Kasie Kesga Gizi 2019.pdf (p.1-3)
	PERJANJIAN KINERJA PAK BUDI.pdf (p.4-5)
	01 b irma..pdf (p.6-8)
	PK staf Kesga Gizi.pdf (p.9-28)
	PERJANJIAN KINERJA BU NURUL.pdf (p.29-30)
	PERJANJIAN KINERJA ERNA.pdf (p.31-32)
	PERJANJIAN KINERJA PAK BAS.pdf (p.33-34)
	PERJANJIAN KINERJA PAK HAR.pdf (p.35-36)
	PERJANJIAN KINERJA WINDA.pdf (p.37-38)
	02 mb dian.pdf (p.39-41)
	03 mb ratih.pdf (p.42-44)
	04 mb atiek.pdf (p.45-47)
	05 mb ami.pdf (p.48-50)
	06 mas dila.pdf (p.51-53)
	07 mb mec.pdf (p.54-56)
	08 mas andik.pdf (p.57-58)

