
























































PERJANJIAN KINERJA 
SUB BAGIAN TATA USAHA 

DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
TAHUN 2021 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan > * 
akuntabel serta berorlentasi pada hasll, kami yang bertandatangan dl bawah In l : 

Mama Muhammad Qufal Umaternate 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyerasian Pembangunan 

Sarana dan Prasarana . .̂̂  , 

Selanjutnya disebut pihak pertama -

Nama : Sofyan HanafI 
Jabatan : DIrektur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjlan kinerja Inl, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti 
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasllan dan kegagalan 
pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kaml. 

Pihak kedua akan melakukan supervlsl yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
akuntabllltas kinerja terhadap capalan kinerja darl perjanjlan Inl secara perlodlk setlap 6 
(enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembeiian 
penghargaan dan sanksl. 



• PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
SUB BAGIAN TATA USAHA 

DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
1 Meningkatnya Layanan Tata 

Usaha 
Persentase bahan rapat-rapat 
pimpinan, serta data dan 
informasi yang disusun tepat 
waktu dan sesuai ketentuan 

100% 

Persentase dokumen 
perencanaan, program dan 
anggaran direktorat yang 
disusun tepat waktu dan 
sesuai ketentuan 

100% 

Persentase dokumen laporan 
kinerja direktorat yang disusun 
tepat waktu dan sesuai 
ketentuan 

100% 

Persentase dokumen 
admlnlstrasi penerapan sistem 
pengendallan internal yang 
dipenuhl tepat waktu dan 
sesuai ketentuan 

100% 

Persentase admlnlstrasi 
kepegawaian, 
ketatalaksanaan, admlnlstrasi 
kuangan, admlnlstrasi barang 
mlllk negara, tata persuratan, 
kearslpan dan 
kerumahtanggaan sesuai 
kebutuhan direktorat 

100% 

Persentase dokumen usulan 
gajl dan tunjangan pegawal 
direktorat yang disusun tepat 
waktu dan sesuai ketentuan 

100% 

Jakarta, Januarl 2021 



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

J l . Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 
J l . TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Muhammad Qufal Umaternate, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyerasian 
Pembangunan Sarana dan Prasarana, menyatakan sebagai berikut: 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri 

dalam perbuatan tercela; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian 

secara langsung atau tidak langsung berupa 

suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan 

akuntabel dalam melaksanakan tugas; 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict 

of Interest) dalam pelaksanaan tugas; 

Jakarta, 

Menyaksikan: 
DIrektur Penyerasian Pembangunan Sarana 

dan Prasarana, 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap 

peraturan perundang - undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan 

yang berada di bawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara 

konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan 

integritas di Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran 

peraturan perundang-undangan yang 

dilaporkannya; 

7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut di atas, 

saya siap menghadapi konsekuensinya 

Januari 2021 

Muhammad Qufal Umaternate 


























