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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Hukum Pembentukan Bagian Rumah Tangga dan Protokol  

Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring 

dan evaluasi di bidang rumah tangga, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.  

Berdasarkan peraturan tersebut, Bagian Rumah Tangga dan Protokol 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Rumah Tangga 

dan Protokol; 

b. pelaksanaan pelayanan kebutuhan dan pemeliharaan operasional   

rumah tangga rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; 

c. pelaksanaan penyiapan akomodasi dan jamuan tamu audiensi; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang 

pelayanan keprotokolan di setiap acara resmi dan acara kenegaraan; 

e. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan, serta penataan acara Bupati, 

Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 

f. pelaksanaan penyiapan, pengaturan, penataan dan kelancaran 

kegiatan   di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

g. pelaksanaan koordinasi dan pengaturan serta pelayanan acara 

penerimaan kunjungan tamu Pemerintah, Pejabat Negara, dan 

Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara/VVIP 

lainnya; 

h. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non 

pemerintah di setiap acara resmi dan acara kenegaraan yang ada di 

Kabupaten; 

i. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi 

umum,  pengelolaan surat dinas dan ekspedisi serta pengelolaan dan 

penataan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah; 

j. pengkoordinasian kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, 

pengelolaan surat dinas dan ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan 

arsip; 
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k. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, 

pengelolaan surat dinas dan ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan 

arsip; 

l. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat dinas masuk dan keluar di 

Sekretariat Daerah; 

m. pelaksanaan pengelolaan dan penataan serta penyimpanan arsip di 

Sekretariat Daerah; 

n. penyediaan operasional perkantoran bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para Staf Ahli di lingkungan 

perkantoran; 

o. pengkoordinasian pengumpulan data, pengolahan data, dan 

menganalisis data di bidang keprotokolan, tata usaha, dan kerumah-

tanggaan; 

p. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Rumah 

Tangga dan  Protokol  dalam laporan kinerja individu; 

q. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan 

r. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris  

Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan 

fungsinya. 

 

1.2. Tugas Sub Bagian Protokol 

Salah satu sub bagian yang ada pada Bagian Rumah Tangga dan 

Protokol adalah Sub Bagian Protokol yang mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Protokol; 

b. menyiapkan bahan/materi bagi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah 

dalam menghadiri acara/kegiatan; 

c. mempersiapkan pengaturan jadwal atau agenda acara/kegiatan 

Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; 

d. memastikan kesesuaian/kelayakan/kepantasan tempat dan/atau      

kedudukan  Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam sebuah   

acara/kegiatan berikut dengan kejelasan perannya; 

e. mengoordinasikan terpenuhinya  kebutuhan petugas/personil 

pendamping bagi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam 

menghadiri sebuah acara/kegiatan; 
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f. mengoordinasikan hal-hal lainnya, sehingga hak-hak keprotokolan 

Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah terpenuhi dengan baik di 

setiap acara/kegiatan; 

g. mengoordinasikan terselenggaranya gladi acara/kegiatan yang 

diselenggarakan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten 

Lumajang, di mana acara/kegiatan dimaksud akan dihadiri oleh 

Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; 

h. menyiapkan  bahan  laporan  kepada  Bupati,  Wakil Bupati, dan 

Sekretaris Daerah berupa Standar Operasional Prosedur  Protokol  

(SOPP)  pada  setiap acara/kegiatan; 

i. menyiapkan bahan koordinasi teknis pelaksanaan acara resmi/upacara  

sesuai Standar Operasional Prosedur Protokol (SOPP) dengan para 

sekretaris pribadi/ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan seluruh jadwal kegiatan       

dan Standar Operasional Prosedur Protokol (SOPP) acara resmi/upacara 

yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi keprotokolan dalam 

rangka pemantapan kesiapan acara penerimaan kunjungan kerja 

pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta pihak lainnya 

yang memiliki hak keprotokolan atau sebagai tamu kehormatan 

pemerintah Kabupaten Lumajang; 

l. menyiapkan bahan koordinasi penyiapan keperluan dan kelengkapan   

penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan/atau pejabat 

pemerintahan serta pihak lainnya yang memiliki hak keprotokolan atau 

sebagai tamu kehormatan pemerintah Kabupaten Lumajang; 

m. menyiapkan dan menyusun serta melaporkan bahan rencana agenda 

kunjungan kerja pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta 

pihak lainnya yang memiliki hak keprotokolan atau sebagai tamu 

kehormatan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bentuk SOP/buku 

panduan; 

n. menyiapkan   bahan   pelaksanaan   koordinasi   dan pendampingan 

kepada protokol pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta 

pihak lainnya yang memiliki hak keprotokolan atau sebagai tamu 

kehormatan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 

o. menyiapkan petugas protokol yang melekat di setiap kunjungan 

kerja/resmi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta pihak 
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lainnya yang memiliki hak keprotokolan atau sebagai tamu kehormatan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang; 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan seluruh jadwal kegiatan 

dan SOPP acara kunjungan kerja/resmi pejabat negara dan/atau 

pejabat pemerintahan serta pihak lainnya yang memiliki hak 

keprotokolan atau sebagai tamu kehormatan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang; 

q. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan panitia 

pelaksana acara untuk rancangan daftar yang diundang; 

r. melakukan monitoring atas distribusi dan kehadiran pejabat negara 

dan/atau pejabat pemerintahan serta pihak lainnya yang memiliki hak 

keprotokolan atau sebagai tamu kehormatan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang; 

s. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data dan menganalisis 

data di bidang keprotokolan; 

t. melakukan  evaluasi  dan   pelaporan  pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sub Bagian Protokol dalam laporan kinerja individu;  

u. memberikan   saran   dan   pertimbangan  mengenai langkah-langkah 

dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol; dan 

v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Rumah Tangga dan Protokol sesuai dengan sub bagian tugasnya. 

  



5 
 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Sub Bagian Protokol dengan 

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol diperjanjikan hal-hal sebagai 

berikut: 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

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

1. Meningkatnya pelayanan 

dialog/audiensi 

Jumlah peserta dialog/audiensi 1.460 

peserta 

2. Meningkatnya pelayanan 

keprotokolan kepala 

daerah/wakil kepala 

daerah 

Jumlah kegiatan keprotokolan 

terhadap kegiatan kedinasan 

pimpinan daerah (dengan/tanpa 

koordinasi) 

850 

kegiatan 

Jumlah peserta yang mengikuti 

bimtek keprotokolan 

156 

orang 

peserta 

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kepala Sub Bagian 

Protokol Tahun 2020 

 

Sementara itu, anggaran pada Sub Bagian Protokol adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Anggaran 

1. Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, 

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan 

Kemasyarakatan 

Rp 181.800.000 

2. Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Rp 138.531.800 

JUMLAH Rp 320.331.800 

Tabel 2.2 Anggaran Sub Bagian Protokol Tahun 2020 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

Realisas

i 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 = 4/3 

Meningkatnya 

pelayanan 

Jumlah peserta 

dialog/audiensi 

1.460 

peserta 

1.039 

peserta 

71% 
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dialog/audiensi 

Meningkatnya 

pelayanan 

keprotokolan 

kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

Jumlah kegiatan 

keprotokolan terhadap 

kegiatan kedinasan 

pimpinan daerah 

(dengan/tanpa 

koordinasi) 

850 

kegiatan 

787 

kegiatan 

93% 

Jumlah peserta yang 

mengikuti bimtek 

keprotokolan 

156 

orang 

peserta 

180 

orang 

peserta 

115% 

Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Sub Bagian Protokol Tahun 2020
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Anggaran Kinerja Efisien

si (%) P R C (%) T R C (%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10=9-6 

1 Meningkatnya 

pelayanan 

dialog/audiensi 

Jumlah peserta 

dialog/audiensi 

181.800.000 161.960.561 89% 1.460 

peserta 

1.039 

peserta 

71% -18% 

2 Meningkatnya 

pelayanan 

keprotokolan 

kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

Jumlah kegiatan 

keprotokolan terhadap 

kegiatan kedinasan 

pimpinan daerah 

(dengan/tanpa 

koordinasi) 

138.531.800 138.130.500 99% 850 

kegiatan 

787 

kegiatan 

93% -6% 

Jumlah peserta yang 

mengikuti bimtek 

keprotokolan 

156 orang 

peserta 

180 

orang 

peserta 

115% 16% 

Tabel 2.4 Cost per Outcome Sub Bagian Protokol Tahun 2020
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2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sub Bagian Protokol bertanggungjawab atas 2 kegiatan, yaitu kegiatan 

Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota 

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dan Pelayanan Keprotokolan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah.  

Capaian kinerja pada kegiatan Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh 

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan adalah 

71% dengan capaian anggaran 89%. Capaian tersebut bisa disimpulkan 

kurang efisien. Aktivitas dialog/audiensi yang difasilitasi oleh Sub Bagian 

Protokol adalah berdasarkan permintaan dari organisasi masyarakat, tokoh 

masyarakat, maupun tokoh agama. Pada tahun 2020, hanya ada 1.039 orang 

yang mengajukan permohonan dialog/audiensi dengan pimpinan. Jumlah ini 

tidak mencapai target peserta dialog/audiensi yang telah direncanakan oleh 

Sub Bagian Protokol, yaitu sebanyak 1.460 peserta. Hal ini disebabkan karena 

kontrol aktivitas dan jumlah partisipan dialog/audiensi berada pada peserta 

dialog/audiensi sendiri, sementara Sub Bagian Protokol tidak dapat 

mengontrol  jumlah partisipan tersebut, hanya memfasilitasi permintaan yang 

ada. 

Sementara itu, kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah memiliki 2 aktivitas, yaitu fasilitasi keprotokolan 

Bupati/Wabup dan bimbingan teknis keprotokolan. Bimbingan ini telah 

dilaksanakan pada Februari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 180 

orang. Pada aktivitas fasilitasi keprotokolan sendiri, hal yang perlu menjadi 

perhatian adalah kurang tertibnya administrasi pelaporan kegiatan, sehingga 

mengakibatkan beberapa fasilitasi tidak terlaporkan. 

 

2.4. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja di atas, maka untuk 

meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Sub Bagian Protokol akan 

menyesuaikan kembali indikator dan target kinerja kegiatan dialog/audiensi, 

serta akan mengonsolidasikan strategi penyusunan laporan kegiatan fasilitasi 

keprotokolan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Dasar Hukum Pembentukan Bagian Rumah Tangga dan Protokol  

Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring 

dan evaluasi di bidang rumah tangga, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.  

Berdasarkan peraturan tersebut, Bagian Rumah Tangga dan Protokol 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Rumah Tangga 

dan Protokol; 

b. pelaksanaan pelayanan kebutuhan dan pemeliharaan operasional   

rumah tangga rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; 

c. pelaksanaan penyiapan akomodasi dan jamuan tamu audiensi; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang 

pelayanan keprotokolan di setiap acara resmi dan acara kenegaraan; 

e. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan, serta penataan acara Bupati, 

Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 

f. pelaksanaan penyiapan, pengaturan, penataan dan kelancaran 

kegiatan   di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

g. pelaksanaan koordinasi dan pengaturan serta pelayanan acara 

penerimaan kunjungan tamu Pemerintah, Pejabat Negara, dan 

Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara/VVIP 

lainnya; 

h. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non 

pemerintah di setiap acara resmi dan acara kenegaraan yang ada di 

Kabupaten; 

i. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi 

umum,  pengelolaan surat dinas dan ekspedisi serta pengelolaan dan 

penataan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah; 

j. pengkoordinasian kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, 

pengelolaan surat dinas dan ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan 

arsip; 
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k. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, 

pengelolaan surat dinas dan ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan 

arsip; 

l. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat dinas masuk dan keluar di 

Sekretariat Daerah; 

m. pelaksanaan pengelolaan dan penataan serta penyimpanan arsip di 

Sekretariat Daerah; 

n. penyediaan operasional perkantoran bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para Staf Ahli di lingkungan 

perkantoran; 

o. pengkoordinasian pengumpulan data, pengolahan data, dan 

menganalisis data di bidang keprotokolan, tata usaha, dan kerumah-

tanggaan; 

p. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Rumah 

Tangga dan  Protokol  dalam laporan kinerja individu; 

q. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan 

r. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris  

Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan 

fungsinya. 

 

1.2. Tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 

Salah satu sub bagian yang ada pada Bagian Rumah Tangga dan 

Protokol adalah Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan yang mempunyai tugas : 

a. menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 

b. menyelenggarakan administrasi agenda surat menyurat dan 

pendistribusiannya; 

c. mengklasifikasi penataan dan penyediaan serta pendistribusian surat-

surat yang ditujukan kepada pimpinan di lingkungan Sekretariat 

Daerah; 

d. meneliti kelengkapan kebutuhan bahan-bahan kerja dan alat kerja 

untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para 

Staf Ahli; 

e. memfasilitasi terpenuhinya hak-hak keuangan Bupati, Wakil Bupati,   

Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para Staf Ahli; 
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f. menyiapkan dan memproses undangan kegiatan Bupati, Wakil Bupati  

dan Sekretaris Daerah serta Tamu Negara/tamu resmi dan Pejabat 

Negara/Pemerintah lainnya; 

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub 

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam laporan kinerja individu; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala 

Bagian Rumah Tangga dan Protokol; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Rumah Tangga dan  Protokol  sesuai dengan sub bagian tugasnya. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja antara Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 

dengan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol diperjanjikan hal sebagai 

berikut: 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

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

1. Meningkatnya pelayanan 

administrasi dan 

operasional perkantoran 

Jumlah kebutuhan 

operasional perkantoran 

yang dapat dipenuhi 

32 

kebutuhan 

2. Meningkatnya pelayanan 

pengelolaan perjalanan 

dinas dalam kepala 

daerah/wakil kepala 

daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan dinas 

dalam daerahnya 

2 pejabat 

3. Meningkatnya pelayanan 

pengelolaan perjalanan 

dinas luar kepala 

daerah/wakil kepala 

daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan dinas 

luar daerahnya 

2 pejabat 

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja  

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020 

 

Sementara itu, anggaran pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah 

sebagai berikut: 

Kegiatan Anggaran 

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional 

Perkantoran 

Rp 3.428.525.250 

2. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Rp 134.750.000 

3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp 867.720.600 

JUMLAH Rp 4.430.995.850 

Tabel 2.2 Anggaran Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020 
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2.2. Capaian Kinerja 

Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

Realisa

si 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 = 4/3 

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

Jumlah kebutuhan 

operasional perkantoran 

yang dapat dipenuhi 

32 

kebutu

han 

32 

kebutu

han 

100% 

Meningkatnya 

pelayanan 

pengelolaan 

perjalanan dinas 

dalam kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan dinas 

dalam daerahnya 

2 

pejabat 

2 

pejabat 

100% 

Meningkatnya 

pelayanan 

pengelolaan 

perjalanan dinas 

luar kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan dinas 

luar daerahnya 

2 

pejabat 

2 

pejabat 

100% 

Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Anggaran Kinerja Efisien

si (%) P R C (%) T R C (%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10=9-6 

1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

dan operasional 

perkantoran 

Jumlah kebutuhan 

operasional perkantoran 

yang dapat dipenuhi 

3.428.525.250 2.969.486.388 87% 32 

kebutu

han 

32 

kebutu

han 

100% 13% 

2 Meningkatnya 

pelayanan pengelolaan 

perjalanan dinas 

dalam kepala 

daerah/wakil kepala 

daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan 

dinas dalam daerahnya 

134.750.000 98.450.000 73% 2 

pejabat 

2 

pejabat 

100% 27% 

3 Meningkatnya 

pelayanan pengelolaan 

perjalanan dinas luar 

kepala daerah/wakil 

kepala daerah 

Jumlah pejabat yang 

dikelola perjalanan 

dinas luar daerahnya 

867.720.600 778.649.300 89% 2 

pejabat 

2 

pejabat 

100% 11% 

Tabel 2.4 Cost per Outcome Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020
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2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa evaluasi 

yang perlu diperhatikan oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, seperti 

kurang disiplinnya pengarsipan surat masuk dan surat keluar, kurang 

tertibnya administrasi SPJ perjalanan dinas, dan kurangnya komunikasi 

antara Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, ajudan, dan sekretaris pribadi. 

 

2.4. Rencana Tindak Lanjut 

Untuk menningkatkan kinerja Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, kepala 

sub bagian dan seluruh staf akan meningkatkan kedisiplinan dalam 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar, administrasi SPJ perjalanan 

dinas, dan komunikasi antara Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, ajudan, dan 

sekretaris pribadi. 

 

  




