








INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

 
1. JABATAN : KEPALA DINAS 

 
2. TUGAS : Membantu Bupati dalam mengkordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan dan menyelenggarakan tugas di 

Bidang Bina Marga, Penataan Ruang dan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Natuna serta peraturan perundang–undangan, serta melaksanakan  tugas  pembantuan  di bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 

3. FUNGSI : a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program dan 
anggaran serta evaluasi, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas, ketatausahaan, dan rumah 
tangga; 

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang; 

c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, yang meliputi bina marga, penataan ruang,sumber daya air,kesekretariatan dan unit pelaksana 
teknis; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, yang meliputi bina marga, penataan ruang, sumber daya air, kesekretariatan dan unit pelaksana 
teknis; 

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi bina marga, 
penataan ruang, sumber daya air, kesekretariatan dan unit pelaksana teknis; 

f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 
g. pelaksanaan tugas lain di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diserahkan oleh Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

1. Terwujudnya tertib 
perencanaan pemanfaatan 
ruang dan pengendalian ruang 

1. Ketaatan terhadap RTRW             Realisasi RTRW 
x 100% 

Rencana tata ruang dikali 100 persen 

Bidang Tata Ruang 

2. Meningkatnya jumlah layanan 
irigasi 

2. Luas irigasi kabupaten dalam 
kondisi baik 

Luas irigasi kab,dalam kondisi baik 
Luas irigasi kabupaten 

Bidang Sumber Daya Air 

3. Meningkatnya kualitas layanan 
jalan kabupaten 

3. Persentase panjang jalan 
dalam kondisi baik 

Panjang jalan dalam kondisi baik 
x 100% 

Panjang jalan seluruhnya 

Bidang Bina Marga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : SEKRETARIS 

2. TUGAS : Menyusun dan melaksanakan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta melakukan koordinasi, evaluasi dan 
pelaporan di bagian sekretariat, agar tugas dan fungsi bagian sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum terlaksana 
dengan baik berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. FUNGSI : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; 
b. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian; 
c. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 
d. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; 
e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

1. Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

1. Jumlah Bulan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Cukup jelas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

2. Meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur yang 
representatif dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

2. Persentase Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

∑ sarana prasarana kantor / ∑ kebutuhan 
sarana prasarana yang optimal x 100% 

Kartu Inventaris Barang 
RKBMD 

3. Meningkatnya kapasitas 
sumber daya aparatur 

3. Persentase Aparatur yang 
Bersertifikasi 

∑ ASN yang melaksanakan diklat Sertifikat 

4. Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja 

4. Predikat/Nilai Akuntabilitas Predikat/Nilai Akuntabilitas berdasarkan 
Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat 
Kab. Natuna 

Renstra 
Laporan Kinerja 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

2. TUGAS : a. menyiapkan bahan rencana dan program kerja lingkup perencanaan pelaporan dan keuangan; 
b. menyiapkan bahan rencana dan program kerja dinas; 
c. menyiapkan dan mempelajari peraturan perudang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta 

bahan–bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pelaporan dan keuangan; 
d. menyiapkan bahan dan memproses RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD dan RKAP SKPD, laporan 

kinerja bulanan, semesteran, dan tahunan serta LKPJ, LPPD dan LAKIP; 
e. menyiapkan rencana program, monitoring dan evaluasi kegiatan; 
f. menyiapkan RKA SKPD serta memproses DPA SKPD; 
g. melaksanakan administrasi keuangan meliputi: kegiatan persiapan bahan menyusun rencana anggaran, koordinasi 

menyusun anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan dinas; 
h. menyiapkan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran; 
i. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai; 
j. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 
k. mengoreksi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran dalam mengelola administrasi keuangan yang 

meliputi : memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU); 
menyelenggarakan pengelolaan Kas Dinas; 

l. melaksanakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna anggaran; melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji 
pegawai; menyusun perencanaan pendapatan dan belanja dinas; melaksanakan pembukuan penerimaan setoran 
pendapatan dan menyetor ke kas daerah; melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan anggaran/keuangan dinas; 
n. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan SKPD; 
o. menyiapkan tugas, membimbing serta memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis agar dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas; 

p. mengoreksi, mengontrol serta menilai hasil kerja bawahan dengan membandingkan dengan petunjuk kerja dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya untuk dapat 
dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

q. mengoreksi permasalahan-permasalahan bidang perencanaan dan keuangan secara rutin maupun berkala sebagai 
dasar pemecahan masalah; 



 

 

r. mengonsep naskah dinas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 
s. menyiapkan dan Melaporkan pelaksanaa tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 
t. melaksanakan tugas–tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELAS

AN 

SUMBER DATA 

Terselesaikannya dokumen 
laporan capaian kinerja dan 
keuangan tepat waktu 

Jumlah Laporan Kinerja OPD LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan 
yang disampaikan tepat waktu 

Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan 



 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. JABATAN : BENDAHARA 

2. TUGAS : a. Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP UP/GU/TU/LS-Gaji dan Tunjangan maupun LS-Barang 
dan Jasa 

b. Mengelola uang persediaan dan melaksanakan pembayaran dari uang persediaan atas perintah Pengguna Anggaran 
(SPBy) disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah menurut aturan perundang-undangan atas pengeluaran dan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

c. Melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

d. Mengajukan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Admistratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk 
mendapat pengesahan dari Pengguna anggaran. 

e. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan Rekonsiliasi Pajak dengan membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) SKPD dan Rekapitulasi Transaksi 
Tahunan (RTH) untuk diproses lebih lanjut. 

g. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang dikelola sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
dilakukan pemeriksaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran 

h. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 

3. FUNGSI : - 



 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya bahan penyusunan 
laporan keuangan OPD 

1. Jumlah SPJ Administratif yang 
disampaikan tepat waktu 

SPJ Administratif yang disampaikan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

DPA, Realisasi Anggaran per 
Rincian Objek 

2. Jumlah SPP yang diajukan Cukup jelas Register SPP 

3. Jumlah Rekonsiliasi DTH tepat 
waktu 

Laporan Data Transaksi Harian/DTH yang 
disampaikan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya 

DTH per bulan 

4. Jumlah SPJ yang disampaikan 
tepat waktu 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara BKU, Buku Pembantu Kas 
Tunai, Buku Pajak, Buku 
Pembantu Bank, Buku 
Panjar, Realisasi per Rincian 
Objek 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN 

2. TUGAS : a. Mencatat dan membuat register pengajuan pencairan atas UP/GU maupun LS Barang dan Jasa 
b. Menghimpun Kartu Kendali Kegiatan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan per kegiatan untuk proses lebih lanjut 
c. Membuat Surat Perintah Membayar 
d. Menghimpun laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan dan tahunan 
e. Membuat Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas 
f. Menyiapkan daftar gaji pegawai dan kelengkapannya untuk proses pembuatan SPP LS-Gaji dan Tunjangan oleh 

Bendahara Pengeluaran 
g. Membuat rincian gaji pegawai untuk didistribusikan 
h. Mencatat dan membuat register pengajuan Surat Permintaan Pembayaran/SPP maupun Surat Perintah 

Membayar/SPM beserta potongannya. 
i. Menyortir dan mengarsipkan berkas pencairan keuangan untuk memudahkan  pencarian 
j. Mempersiapkan kelengkapan bahan dan data untuk rekonsiliasi Bendahara dengan BUD 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya bahan penyusunan 
laporan keuangan OPD 

1. Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan 
Keuangan per bulan 

DPA, Realisasi Anggaran 

2. Jumlah SPM yang dibuat Cukup jelas Register SPM 

3. Jumlah Daftar Gaji Pegawai Cukup jelas Amprah Gaji 

4. Register SPP/SPM Pencatatan SPP/SPM yang telah diajukan ke 
BUD 

Dokumen SPP dan SPM 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

2. TUGAS : a. menyiapkan bahan rencana dan program kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan 
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan; 

b. mempelajari peraturan perudang–undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan 
lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelola administrasi umum yang meliputi: pengelolaan naskah dinas, surat menyurat, 
kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi, informasi dan administrasi perjalanan dinas; 

d. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: pengelolaan presensi pegawai, pembuatan Daftar Nominatif 
Pegawai, file kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, 
Perjanjian Kinerja, Daftar  Urut Kepangkatan  (DUK),  buku-buku  penjagaan  seperti Kenaikan Pangkat, 
Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain; 

e. menyiapkan usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) menjadi PNS, kenaikan pangkat, 
mengusulkan kenaikan Gaji Berkala, memproses penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS, bebas 
tugas/pensiun, perubahan gaji; 

f. memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara dan cuti sakit bagi 
Aparatur Sipil Negara di dinas; 

g. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan 
Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Tabungan Perumahan (Taperum), permintaan Kartu 
Pegawai (Karpeg), Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan kepegawaian; 

h. menyiapkan,menyusun  dan  mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, 
mengusulkan ijin belajar, tugas belajar, pendidikan, latihan mengusulkan dan menyelenggarakan kursus- kursus 

dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme, kompetensi dan karier Aparatur 
Sipil Negara; 

i. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; 
j. menyiapkan bahan  pembinaan kepegawaian dan pelaksanaan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara; 
k. menyiapkan bahan, menyelenggarakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional 

tertentu; 
l. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan yang meliputi: menginventarisasi, mengatur penggunaan, 

pemeliharaan  dan  pengurusan  barang inventaris; melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan 



 

 

usul penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan menyusun laporan pengelolaan barang; 
m. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, 

kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga; 
n. melaksanakan tugas, membimbing serta memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis agar 

dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas; 

o. mengoreksi, mengontrol serta menilai hasil kerja bawahan dengan membandingkan  dengan petunjuk kerja dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya untuk 
dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

p. mengoreksi permasalahan-permasalahan bidang umum dan kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai 
dasar pemecahan masalah; 

q. mengonsep naskah dinas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 
r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; 
s. melaksanakan tugas–tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

1. Tersedianya administrasi surat 
menyurat 

1. Jumlah bulan penyediaan jasa 
surat menyurat 

Terpenuhinya persediaan materai selama 12 
bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

2. Tersedianya jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

2. Jumlah bulan penyediaan jasa 
komunikasi, air dan listrik 

Terpenuhinya biaya air dan biaya internet 
selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

3. Terciptanya lingkungan kerja 
yang bersih dan nyaman 

3. Jumlah bulan penyediaan 
petugas dan peralatan 
kebersihan 

Terpenuhinya honorarium petugas 
kebersihan dan penyediaan peralatan dan 
bahan pembersih selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

4. Tersedianya alat tulis kantor 
untuk kelancaran administrasi 
perkantoran 

4. Jumlah bulan penyediaan alat 
tulis kantor 

Terpenuhinya persediaan alat tulis kantor 
selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

5. Tersedianya dokumen- 
dokumen perkantoran dengan 
baik 

5. Jumlah bulan penyediaan 
bahan-bahan cetakan dan 
fotocopy 

Terpenuhinya persediaan map atau bahan 
cetakan lainnya serta biaya penggandaan 
dokumen selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

6. Tersedianya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

6. Jumlah jenis peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Terlaksananya pengadaan barang/ aset Pengurus Barang 



 

 
7. Meningkatnya minat baca dan 

pengetahuan bagi pegawai 
7. Jumlah bulan penyediaan 

bahan-bahan bacaan pegawai 
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 
bagi pegawai selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

8. Tersedianya makanan dan 
minuman harian pegawai dan 
rapat untuk mendukung 
kelancaran kinerja pegawai 

8. Jumlah bulan penyediaan 
makan dan minum pegawai 

Terpenuhinya makan minum Rapat 
selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

9. Terlaksananya koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah 

9. Jumlah perjalanan dinas luar 
daerah 

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar 
daerah selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

10. Meningkatnya kinerja Pegawai 
Tidak Tetap 

10. Jumlah tenaga honorer/ PTT Terpenuhinya honorarium PTT maupun 
tenaga outsourching selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

11. Terlaksananya koordinasi 
dalam daerah 

11. Jumlah perjalanan dinas 
dalam daerah 

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam 
daerah selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

12. Terpeliharanya kendaraan 
dinas/operasional dalam 
kondisi baik 

12. Jumlah kendaraan dinas / 
operasional yang terpelihara 

Terpenuhinya biaya bbm, service dan suku 
cadang serta biaya perpanjangan STNK 
bagi kendaraan dinas/operasional selama 12 
bulan 

Pengurus Barang 

13. Terpeliharanya peralatan dan 
perlengkapan kantor dalam 
kondisi baik 

13. Jumlah bulan pemeliharaan 
peralatan dan perlengkapan 
kantor 

Terpenuhinya biaya pemeliharaan sarana 
prasarana kantor selama 12 bulan 

Pengurus Barang 

14. Meningkatnya kinerja dan 
kemampuan aparatur 

14. Pegawai yang mengikuti 
kursus ketrampilan 

Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek 
selama 12 bulan 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN               :     Analis Tata Usaha  

 
TUGAS                     :     

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Tata Usaha sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Tata Usaha sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Tata Usaha berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Tata Usaha untuk disampaikan kepada pimpinan unit 

agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Tata Usaha berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 

FUNGSI                    :    -  
 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen 
administrasi kepegawaian 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

 
JABATAN               :     PENGELOLA KEPEGAWAIAN 

 
TUGAS                     :    

 a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Kepegawaian dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

 b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Kepegawaian dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 

 c. Menyusun laporan bidang Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 

 

FUNGSI               :    -  
 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen 
administrasi kepegawaian 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Kepegawaian 

 
 
 

 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

 
JABATAN             :    PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

 
TUGAS                    :     

a. Menerima dokumen bidang administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi. 

 

 

FUNGSI                  :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen 
administrasi kepegawaian 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Kepegawaian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN               :     PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 

 
 TUGAS                      :     

a. Menerima dokumen bidang administrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi. 

 FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen 
administrasi kepegawaian 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Kepegawaian 

 
 

 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

 
JABATAN               :  PENGADMINISTRASI PERSURATAN 

 
TUGAS                     :     

a. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar; 

b. Menjaga peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak; 

 

 

FUNGSI                    :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen data surat 
menyurat 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Tata Usaha 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG BINA MARGA 
2. TUGAS : Menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan bidang bina marga, pengelolaan perizinan, pemamfaatan 

jalan dan jembatan beserta utilitasnya, penanggulangan kerusakan dan jembatan akibat bencana alam, pengumpulan 
data dan pelaporan bidang bina marga. 

3. FUNGSI : a. menyusun program kegiatan bidang bina marga; 
b. menyusun kebijakan teknis bidang bina marga; 
c. merencanakan kebijakan administrasi umum; 
d. merencanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dalam lingkup 

bidang bina marga; 
e. merencanakan evaluasi program dan kegiatan seksi dalam lingkup Bidang Bina Marga; 
f. menyusun tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugas dan fungsi nya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 

PERHITUNGAN/PENJELAS
AN 

SUMBER DATA 

Terbangunnya jalan baru dalam 
kondisi baik 

Panjang jalan baru yang 
terbangun 

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 

Terpeliharanya jalan dan jembatan Panjang jalan dan jembatan yang 
direhabilitasi/dipelihara 

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 

Tersedianya data Sistem 
Informasi/Data Base Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan dan jembatan 
dalam kondisi baik 

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 

Meningkatnya Pengawasan Jasa 
Konstruksi 

Jumlah Pengawasan Jasa 
Kontruksi Terhadap Ketaatan 
Aturan Maupun Pelaksanaan 
kontruksi 

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 

Meningkatnya kondisi jalan dan 
jembatan dalam kondisi baik 

Panjang jalan dalam kondisi baik Cukup Jelas Bidang Bina Marga 

Meningkatnya Penerangan Jalan 
Umum 

Persentase jumlah PJU terbangun 
yang berfungsi baik 

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan; 
c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 
d. mengoreksi prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 
e. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; 
f. melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan seksi pembangunan jalan dan jembatan; 
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pembangunan jalan dan jembatan; 
h. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan 

dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELAS

AN 

SUMBER DATA 

1. Pembangunan jalan lapis 
hotmix 

Panjang jalan lapis hotmix yang 
dibangun 

Cukup jelas Laporan pelaksanaan 
kegiatan 

2. Pembangunan jalan tanah Panjang jalan tanah yang 
dibangun 

Cukup jelas Laporan pelaksanaan 
kegiatan 

3. Pembangunan jalan beton Panjang jalan beton yang 
dibangun 

Cukup jelas Laporan pelaksanaan 
kegiatan 

4. Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan yang 
terbangun 

Cukup Jelas Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan 

5. Tersedianya database jalan dan 
jembatan 

Jumlah dokumen database jalan 
dan jembatan 

Cukup jelas Laporan pelaksanaan 
kegiatan 

6. Tersedianya data standarisasi 
harga satuan konstruksi 

Jumlah dokumen standarisasi 
harga satuan konstruksi 

Hasil survey dan monitoring harga satuan 
per Kecamatan 

Laporan pelaksanaan 
kegiatan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

 
JABATAN               :     ANALISIS JALAN JEMBATAN 
TUGAS                     :     

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Jalan dan Jembatan berdasarkan permasalahan obyek kerja 

dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Jalan dan Jembatan untuk disampaikan kepada 

pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Jalan dan Jembatan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

  

FUNGSI                     :    -  
 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data analis 
Jembatan 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Data Kepegawaian 

 
 
 

 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
 
 
JABATAN            :     PENGADMINISTRASI UMUM 

 
TUGAS                 :     

a. Menerima dokumen bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi. 
 

 

FUNGSI                   :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya dokumen 
administrasi Bidang Bina Marga 
 

1. Dokumen Cukup Jelas Renstra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN               :   PENILIK JALAN DAN JEMBATAN 

 
TUGAS                     :   

 a. Melakukan pengendalian mutu obyek kerja sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut; 

 b. Melakukan evaluasi dampak program pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan. 

  

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data pengamatan 
pemanfaatan bagian bagian 
jalan dan kondisi jalan 
 

1. Berkas Cukup Jelas Renstra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN               :    Pengawas Jalan dan Jembatan  

 
TUGAS                     :     

a. Menerima dan menginventarisasi data obyek kerja sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut; 

b. Menelaah data obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangkapelaksanaan pengawasan ; 

c. Mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan; 
 

FUNGSI                     :    -  
 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data pengawasan 
jalan dan jembatan 
 

1. Berkas / Dokumen Cukup Jelas Renstra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI JASA KONTRUKSI 
 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi jasa kontriuksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi jasa kontruksi; 
c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 
d. mengoreksi prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 
e. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 
f. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan jasa kontruksi; 
g. melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Seksi jasa kontruksi; 
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Seksi Jasa kontruksi; 
i. melaksanakan laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan 

dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
3. FUNGSI : - 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengawasan jasa 
kontruksi 

Jumlah Pengawasan Jasa 
Kontruksi Terhadap Ketaatan 
Aturan Maupun Pelaksanaan 
kontruksi  

Cukup Jelas Bidang Bina Marga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN          :  PENGELOLA DATA 

TUGAS                 

 a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Data dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Data dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 

c. Menyusun laporan bidang Data secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 
 

 

  

FUNGSI                     :    - 

  
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDI 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya Data jasa kontruksi 
yang diiventarisir 

Dokumen 
 

Cukup Jelas Renstra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN             :     PENGELOLA JASA KONTRUKSI 
TUGAS                 :   

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Jasa Kontruksi sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Jasa Kontruksi sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Jasa Kontruksi berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Jasa Kontruksi untuk disampaikan kepada pimpinan 

unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Jasa Kontruksi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

  

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya jasa kontruksi Bulan  Cukup Jelas Renstrfa 

 
 

 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN              :   PENGADMINISTRASI UMUM 

 
TUGAS                  :     

a. Menerima dokumen bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi. 
 

FUNGSI                    :    - 

 
 
  

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya dokumen 
Administrasi 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan ; 
c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 
d. mengoreksi prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; 
e. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan pemeliharaan jalan dan jembatan; 
f. melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan; 
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan; 
h. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugas dan fungsi nya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
3. FUNGSI : - 

 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

1. Pemeliharaan jalan Panjang jalan yang di 
rehabilitasi/dipelihara 

Cukup jelas Laporan pelaksanaan 
kegiatan 

2. Terpeliharanya jembatan Jumlah jembatan yang 
direhabilitasi 

Jumlah unit jembatan yang 
direhabilitasi/dipelihara 

Laporan pelaksanaan 
kegiatan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN               : Pengawas Jalan dan Jembatan  

 
TUGAS                     :     

a. Menerima dan menginventarisasi data obyek kerja sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut; 

b. Menelaah data obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangkapelaksanaan pengawasan ; 

c. Mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan; 
 

FUNGSI                    :    -  
 

 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data pengawasan 
jalan dan jembatan 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN               : PEMELIHARA PENERANGAN JALAN  

 
TUGAS                     :    

  a. Menerima obyek kerja dari pejabat yang berwenang atau yang penerangan jalan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas; 

 b. Memeriksa obyek kerja dari pejabat yang berwenang atau yang penerangan jalan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tuga 

 c. Menelaah kateristik dan spesifikasi penerangan jalan objek kerja sesuai dengan prosedur untuk 

keberhasilan pemeliharaan obyek kerja sesuai yang diharapkan; 

 d. Melakukan pemeliharaan objek kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggungiawaban; 
 

 

  

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya laporan 
pemeriksaan penerangan umum 

Laporan Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 
 

 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

 
JABATAN               : PEMELIHARA JALAN 

 
TUGAS                      :     

a. Menerima obyek kerja dari pejabat yang berwenang atau yang Jalan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas; 

b. Memeriksa obyek kerja dari pejabat yang berwenang atau yang Jalan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan dalam rangka pelaksanaan tuga 

c. Menelaah kateristik dan spesifikasi Jalan objek kerja sesuai dengan prosedur untuk keberhasilan 

pemeliharaan obyek kerja sesuai yang diharapkan; 

d. Melakukan pemeliharaan objek kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungiawaban; 
 

 

 

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya data monitoring 
dan evaluasi pemeliharaan jalan 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG 
2. TUGAS : Menyusun dan merencanakan program dan kegiatan, dan menyusun kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, 

memberikan petunjuk dan membuat laporan serta mengevaluasi hasil kerja di bidang penataan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundangan-undangan. 

3. FUNGSI : a. penyusunan rencana umum dan rencana rinci tata ruang daerah kabupaten; 
b. penyusunan dan perencanaan operasional pembinaan penataan ruang; 
c. penyusunan kebijakan teknis pemanfaataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
d. pelaksanaan koordinasi penataan ruang; 

 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya pemanfaatan ruang 
sesuai dengan rencana tata ruang 

Persentase bangunan gedung 
yang memiliki IMB 

     Jumlah gedung yg berIMB 
x 100% 

Jumlah seluruh gedung dikali 100 Persen 

Bidang Penataan Ruang 

Tersedianya Dokumen Rencana Tata 
Ruang 

Jumlah dokumen RTR yang 
tersedia 

Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 

Terwujudnya tertib pemanfaatan 
tata ruang 

Jumlah kasus pelanggaran 
pemanfaatan tata ruang yang 
ditindaklanjuti 

Cukup Jelas  
 

Bidang Penataan Ruang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang; 
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program perencanaan tata ruang; 
c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan tata ruang sesuai dengan indikator 

sasaran program dan/atau kegiatan; 
d. menilai dan melaporkan kinerja bawahan baik tertulis maupun lisan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan 

dengan memperhatikan perilaku kerja dan hasil kerja yang dicapai di seksi perencanaan tata ruang; 
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program perencanaan tata ruang; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

kewenangan tugas dan fungsinya. 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen tata ruang Dokumen tata ruang Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 

Tersedianya dokumen RTR Jumlah koordinasi dan dokumen Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN             :  Analis Tata Ruang 

 
TUGAS                 :        

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Tata Ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Tata Ruang sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Tata Ruang berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Tata Ruang untuk disampaikan kepada pimpinan unit 

agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Tata Ruang berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

  

  

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya  dokumen rencana 
tata ruang 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN             :     PENGADMINISTRASI UMUM 

 
TUGAS                 :   

a. Menerima dokumen bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi. 
 

 

FUNGSI                   :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya dokumen 
Administrasi 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMANFAATAN TATA RUANG 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana program dan kegiatan seksi pemanfaatan tata ruang; 
b. menyiapkan pedoman dan/atau petunjuk teknis/ operasional pemanfaatan ruang; 
c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang; 
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program pemanfaatan tata ruang; 
e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemanfaatan tata ruang sesuai dengan indikator 

sasaran program dan/atau kegiatan; 
a. menilai dan melaporkan kinerja bawahan baik tertulis maupun lisan berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan perilaku kerja dan hasil kerja yang dicapai di seksi perencanaan tata ruang; 
b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pemanfaatan tata ruang; 
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

kewenangan tugas dan fungsinya. 
3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELAS

AN 

SUMBER DATA 

Tersedianya pemanfaatan ruang 
sesuai dengan rencana tata ruang 

Jumlah laporan Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 

Tersedianya dokumen RTR Jumlah surat keterangan 
peruntukan ruang yang 
diterbitkan 

Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN            :  ANALIS PEMANFAATAN RUANG 

  TUGAS                :     

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Pemanfaatan Ruang sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Pemanfaatan Ruang berdasarkan permasalahan obyek kerja 

dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Pemanfaatan Ruang untuk disampaikan kepada 

pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Pemanfaatan Ruang berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

  

  

 FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya kegiatan analis 
pemanfaatan ruang 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN             :  PENGELOLA GEOSPASIAL 

 
TUGAS                 :     

a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Geopasial dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan 

baik; 

b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Geopasial dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang 

optimal; 

c. Menyusun laporan bidang Geopasial secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 
 

 

 

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terkelolanya kelengkapan 
perizinan yang telah di terbitkan 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN            :     PENGADMINISTRASI UMUM 
TUGAS               :   

a. Menerima dokumen bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi. 
 

 

FUNGSI               :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya dokumen 
Administrasi 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana program dan kegiatan seksi Pengendalian Pemanfaatan tata ruang; 
b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis/ operasional Pengendalian Pemanfaatan ruang; 
c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan tata ruang; 
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program pengendalian pemanfaatan tata ruang; 
e. melaksanakan identifikasi, penelitian, analisa, dan meyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap rencana tata ruang; 
f. menilai dan melaporkan kinerja bawahan baik tertulis maupun lisan berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan perilaku kerja dan hasil kerja yang dicapai di seksi pengendalian 
pemanfaatan tata ruang; 

g. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengndalian pemanfaatan tata ruang sesuai dengan 
indikator sasaran program dan/atau kegiatan; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pengendalian pemanfaatan tata ruang; 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baiksecara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

kewenangan tugas dan fungsinya. 
3. FUNGSI : - 

 
 
 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELAS

AN 

SUMBER DATA 

Tersedianya data pelanggaran dan 
penyimpangan pemanfaatan tata 
ruang 

Jumlah dokumen Cukup Jelas Bidang Penataan Ruang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN             :     ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG 

 
TUGAS                 :   

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan 

obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan permasalahan 

obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang untuk disampaikan 

kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan pelaksanaan 

pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

FUNGSI                 :    -  
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terkelolanya kelengkapan 
perizinan yang telah di terbitkan 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN              :  ANALIS TATA RUANG 

 
TUGAS                  :   

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Tata Ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Tata Ruang sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Tata Ruang berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Tata Ruang untuk disampaikan kepada pimpinan unit 

agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Tata Ruang berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

FUNGSI                 :    -  
 
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Menganalisa penyimpangan / 
pelanggaran tata ruang 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 

 

 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
JABATAN               :   PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

 
TUGAS                     :   

 a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan alat perlengkapan 

objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

 b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan atau 

instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu 

untuk mencapai hasil yang optimal; 

 c. Menyusun laporan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara berkala, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 
 

 

 

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terkelolanya kelengkapan 
perizinan yang telah di terbitkan 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR 
2. TUGAS : Menyusun rencana teknis, program, pembinaan bimbingan bidang pengairan, pengelolaan perizinan pengawasan, 

pemanfaatan sumber daya air beserta utilitasnya, rekomendasi perizinan penambangan bahan galian, golongan C pada alur 
sungai, penanggulangan kerusakan prasarana pengairan akibat bencana alam, usaha-usaha pengendalian erosi dan banjir 
dibidang teknik sipil, pengumpulan data dan pelaporan. 

3. FUNGSI : a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi 
sarana sumber daya air; 

b. pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan 
sumber daya air; 

c. pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana 
sumber daya air; 

d. pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya 
air; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana sumber daya air; 
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Meningkatnya Pembangunan 
saluran drainase/gorong-gorong 

Persentase saluran drainase yang 
berfungsi dengan baik 

Panjang seluruh drainase dibagi drainase 
dalam kondisi baik dibagi 100 persen 

Bidang SDA 

Meningkatnya Pengembangan 
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan Pengairan 
Lainnya 

Panjang irigasi dalam kondisi baik 
(KM) 

Cukup Jelas Bidang SDS 

Meningkatnya Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

Ketersediaan air baku yang layak Cukup Jelas Bidang SDA 

Terbangunnya turap di wilayah 
aliran sungai rawan longsor 

Panjang turap yang terbangun Cukup Jelas Bidang SDA 



 

 
Meningkatnya pengaman wilayah 
pesisir 

Panjang abrasi tertangani Cukup Jelas Bidang SDA 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan rencana kerja Dinas; 
b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber 

daya air; 
c. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber 

daya air; 
d. melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan, 

peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air; 
e. melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air; 
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sumber daya air; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air; 
h. menyiapkan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 
i. mengevaluasikan hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; 
k. melaksanakan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER 

DATA 
Terbangunnya saluran 
drainase/gorong-gorong 

Panjang drainase yang akan di 
bangun 

Cukup Jelas Bidang SDA 

Terbangunnya jaringan irigasi Panjang jaringan irigasi 
terbangun 

Cukup Jelas Bidang SDA 

Terbangunnya pemecah ombak unit pemecah ombak terbangun Cukup Jelas Bidang SDA 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN              :   Analis Pengelolaan Sumber Daya Air  

 
TUGAS                  :     

a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan obyek 

kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan permasalahan 

obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk disampaikan 

kepada pimpinan unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan pelaksanaan 

pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

  

  
 

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data analisia dan 
pemetaan sumber daya air 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 
 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 
JABATAN            :     PENGADMINISTRASI UMUM  

 
TUGAS                :    

a. Menerima dokumen bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pencarian; 

b. Mencatat berkas masuk bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

memudahkan pengendalian; 

c. Mendokumentasikan berkas  bidang administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar tertib administrasi. 
 

 

FUNGSI              :    -  
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Terselesainya dokumen 
Administrasi 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan rencana kerja 
Dinas; 

b. melaksanakan pembinaan, pergawasan dan pengendalian kegiatan operasi pemanf,aatan sumber daya 
air; 

c. menyiapkan rencana kerja dan melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan sistem irigasi, serta bangunan/ 
saluran pengendali banjir, lainnya; 

d. melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian 
penyediaan alokasi air untuk berbagai kebutuhan; 

e. menyiapkan data inventarisasi lokasi prasarana dan sarana sumber daya air yang rawan banjir dan lokasi 
yang memerlukan pengamanan; 

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air; 
g. menyiapkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan saluran pengendali banjir; 
h. menyiapkan pedoman pembinaan pengamanan fungsi sumber daya air; 
i. menyiapkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana banjir dan 

pengamanan sumber air; 
j. mengoreksi bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 
k. mengoreksi hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
l. menyiapkan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; 
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER 

DATA 
Terpeliharanya saluran 
drainase/gorong-gorong 

Panjang drainase yang akan di 
rehabilitasi 

Cukup Jelas Bidang SDA 

Terpeliharanya sungai Panjang OP sungai Cukup Jelas Bidang SDA 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
 
 
 
JABATAN             :     PENGAWAS IRIGASI. 

 
 TUGAS                 :     

a. Menerima dan menginventarisasi data obyek kerja sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut; 

b. Menelaah data obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangkapelaksanaan 

pengawasan ; 

c. Mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan; 
 

 

 FUNGSI                 :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER 

DATA 

Tersedianya dokumentasi 
pengembangan jaringan Sumber 
Daya Air 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

 
 
 

 
JABATAN             :     PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR 

TUGAS                 :     

a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan alat perlengkapan objek 

kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan 

dapat berjalan dengan baik; 

b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan atau instansi lain 

dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai 

hasil yang optimal; 

c. Menyusun laporan bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara berkala, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 
 

 

  
 

FUNGSI                 :    -  
 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data jaringan irigasi Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
 
 
 

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 

2. TUGAS : a. menyiapkan rencana seksi penatagunaan sumber daya air sesuai dengan rencana kerja dinas; 
b. menyiapkan pedoman pembinaan, pengawasan, perijinan pemanfaatan sumber daya air, dan pengamanan aset 

sumber daya air; 
c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan air dan pengamanan aset; 
d. melaksanakan tinjau lapang izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran pengendali banjir 

dan bangunan pelengkapnya; 
e. menyiapkan rekomendasi perizinan pemanfaatan aset tanah stren pengairan dan menentukan batas-batas sempadan 

pada saluran dan sungai; 
f. melaksanakan pematokan tanda batas tanah sempadan sumber-sumber air, sungai, saluran pengendali banjir dan 

bangunan pengairan lainnya; 
g. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempertahankan dan/atau penyelamatan DAS (daerah aliran sungai); 
h. menyiapkan pedoman teknis kerja sama lembaga pengelolaan air; 
i. membuat konsep pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air di tingkat usaha tani atau saluran tersier; 
j. menyiapkan pedoman pembinaan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat dalam bidang sumber daya air; 
k. melaksanakan pembinaan dokumentasi, informasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pengairan; 

l. melaksanakan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM); 

3. FUNGSI : - 

 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELAS

AN 

SUMBER DATA 

Terencananya Desain /DED 
pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong 

Jumlah Desain/DED atau 
Perencanaan yang akan 
direncanakan 

Cukup Jelas Bidang SDA 

Tersedianya laporan sistem 
informasi air baku 

Data terinventarisir Cukup Jelas Bidang SDA 

 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
 
 
 
JABATAN             :   ANALIS SUMBER DAYA AIR 

 
TUGAS                 :   

 a. Mengumpulkan bahan dokumen bidang Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mengklasifikasikan bahan dokumen bidang Sumber Daya Air sesuai dengan obyek kerja dalam 

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Menelaah bahan dokumen bidang Sumber Daya Air berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

d. Menyimpulkan hasil kerja dokumen bidang Sumber Daya Air untuk disampaikan kepada pimpinan 

unit agar hasil kesimpulan dapat bermanfaat; 

e. Menyusun rekomendasi bidang Sumber Daya Air berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit. 
 

 

FUNGSI                   :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data analisis dan 
pemetaan sumber air 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
 
 
 
 
JABATAN               :     PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 
TUGAS                     :     

a. Menyiapkan bahan bahan di bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan alat perlengkapan objek 

kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan 

dapat berjalan dengan baik; 

b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan atau instansi lain 

dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai 

hasil yang optimal; 

c. Menyusun laporan bidang Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara berkala, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. 
 

 

  

  
 

FUNGSI                     :    -  
 

 

SASARAN/KINERJA 
INDIVIDU 

INDIKATOR KINERJA 
INDIVIDU 

FORMULASI 
PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA 

Tersedianya data pemeliharaan 
jaringan irigasi 

Dokumen / Berkas Cukup Jelas  Renstra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	IKU DPUPR Review.pdf (p.1-4)
	IKI DPUPR sampai Pelaksana.pdf (p.5-58)

