
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Sekretaris

Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi 
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian 
dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, 
keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku

.
Fungsi Pokok : a.  Penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi  
kepadaseluruh unsur organisasi di lingkungan  Dinas Perhubungan;

c. Pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan;
d. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;  
e. Pelaksanaan teknis fungsi kesekretariatan; 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya.

No Sasaran 
(Kinerja 

Program)

Indikator 
Program

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber 
Data

1 Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah Seluruh 
bahan pendukung kegiatan layanan Administrasi 
perkantoran 

% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran = 

Ʃ Kebutuhan Administrasi Perkantoran tersedia 
Ʃ Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan 

DPA, 
RKBU dan 
PO 

2 Tersediannya 
Sarana dan 
Prasana 
Aparatur yang 
Layak Fungsi 

Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Yang Layak 
Fungsi 

Sarana Prasarana Layak Fungsi adalah Jumlah 
sarana prasarana pendukung kegiatan Layanan 
Administrasi perkantoran yang layak fungsi 
Sarana Prasarana Layak Fungsi = 
Ʃ Sarana prasarana kantor yang layak fungsi 

Dokumen 
RKBU 

x 100%



3 Tersusunnya 
Laporan 
Kinerja dan 
Keuangan 
Tepat Waktu 

Tingkat 
Ketepatan 
Waktu 
Penyusunan 
Kinerja dan 
Keuangan 

Laporan Kinerja dan Keuangan yg tepat waktu 
adalah Laporan Kinerja dan Keuangan yg disusun 
sesuai ketentuan (TW = Tepat Waktu) 
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja 
dan keuangan = 
Ʃ Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu 
Ʃ Laporan kinerja dan keuangan 

Dokumen 
Keuangan 

5 Tersusunnya 
Data Informasi 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Ketersediaan 
Data 
Informasi 
Perangkat 
Daerah 

Data Informasi PD adalah data yg dibutuhkan untuk 
menyajikan informasi tentang PD berupa Profil PD, 
Brosur dan Banner 
% Ketersediaan data informasi PD = 
Ʃ Jenis data yg tersedia 
Ʃ Jenis data yg dibutuhkan 

Profil 
Perangkat 
Daerah 

6 Meningkatnya 
Disiplin ASN 
dan Pelayanan 
Admininstrasi 
Kepegawaian 
di Lingkungan 
Dinas 
Perhubungan

Persentase 
Cakupan 
Layanan 
administrasi 
Kepegawaian 

Cakupan Layanan Kepegawaian adalah Pegawai 
yang mendapatkan Layanan Kepegawaian berupa 
Fasilitasi Pegawai Purna Tugas, Pengurusan berkas 
kenaikan pangkat, kenaikan berkala dll 
% Cakupan Layanan Kepegawaian = 
Ʃ Jenis pegawai yang mendapatkan layanan 
Ʃ Pegawai 

Dokumen 
Anjab, 
Evjab, 
SOP 

x 100%

x 100%

x 100%
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian

Tugas Pokok :a. Merencanakan kegiatanSub Bagian Umum,Aset sdan Kepegawaian 
berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum,Aset 
dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 
terlaksana dengan baik dan benar;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian 
Umum,Aset dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi untuk 
kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya tertib 
administrasi Dinas;

e. Melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat 
dinas, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan 
kebersihan kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku guna 
optimalisasi pelayanan;

f. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 
kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, 
kartu pegawai, taspen, askes, pembinaan disiplin,  pemberian 
penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan 
kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib 
administrasi kepegawaian;

g. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana Dinas, yang 
meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis 
Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi 
Jabatan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan 
Publik serta Sistem Pengendalian Internal Dinas, berdasarkan 
pedoman dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kualitas 
sumber daya aparatur dan pelayanan;

h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian 
Umum,Aset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;



i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum,Aset dan 
Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung 
jawaban kepada pimpinan;

No Sasaran 
(Kinerja 
Program)

Indikator 
Program

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber Data

1 Tersedianya 
Kebutuhan 
Administrasi 
Surat 
Menyurat 

Jumlah surat yang 
diproses/diagenda 

Surat yang 
diproses/diagenda 
adalah Surat 
masuk/keluar yang 
dicatat dibuku register, 
dilanjutkan dengan 
Disposisi serta tindak 
lanjut lembar disposisi 
Ʃ Surat yang 
diproses/diagenda 

Buku Agenda, 
Lembar 
disposisi, 
Tindak lanjut 

2 Tersedianya 
Kebutuhan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah rekening 
yang di bayarkan 

Rekening yang 
dibayarkan adalah 
Tagihan bulanan yg 
dibayarkan PD terdiri 
dari Tagihan Listrik, Air, 
Telepon dan Internet 
Ʃ Rekening yang 
dibayarkan 

Rekening 
Listriik, Air, 
Telepon dan 
Internet 

3 Terenuhinya 
Jasa Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasi
onal 

Jumlah STNK 
kendaraan R2 dan 
R4 yang 
dibayarkan 

STNK Kendaraan R2 dan 
R4 merupakan Tagihan 
Pajak Kendaraan 
bermotor yang 
dibayarkan PD 
Ʃ STNK Kendaraan R2 
dan R4 yang 
dibayarkan 

STNK 
Kendaraan 
Roda 2 dan 
Roda 4 

4 Tersedianya 
Bahan 
Pembersih dan 
Jumlah Tenaga 
Kebersihan 

Jumlah bahan 
pembersih 

Jumlah petugas 
kebersihan 

Bahan Pembersih 
merupakan alat-alat dan 
bahan yg digunakan 
untuk layanan 
kebersihan PD 
Ʃ Bahan Pembersih 

DPA 



dan Petugas 
Kebersihan yang 
dibayarkan 

5 Tersedianya 
Kebutuhan 
Alat Tulis 
Kantor 

Jumlah jenis ATK 
yang di 
pergunakan 

ATK merupakan 
keseluruhan bahan 
perlengkapan kantor yg 
menunjang kegiatan 
layanan administrasi 
perkantoran 
Ʃ Jenis ATK yang di 
pergunakan 

DPA 

6 Tersedianya 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Barang cetakan dan 
Penggandaan adalah 
dokumen yg di cetak 
serta digandakan oleh PD 
Ʃ Dokumen yang 
dicetak dan 
digandakan 

DPA 

7 Tersedianya 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
kantor yang 
diadakan 

Komponen instalasi 
listrik/penerangan 
kantor adalah Bahan dan 
alat yang dibutuhkan PD 
dalam Pemasangan 
Instalasi 
listrik/Penerangan 
Kantor 
Ʃ komponen instalasi 
listrik/penerangan 
kantor yang diadakan 

DPA 

8 Tersedianya 
Bahan Bacaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah Bahan 
Bacaan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Bahan bacaan adalah 
Dokumen berupa data, 
informasi maupun 
pengetahuan dlm bentuk 
Media massa antara lain 
Tabloid serta majalah 
Ʃ Bahan bacaan yg 
diadakan PD 

Koran dan 
Majalah 

9 Tersedianya 
Makanan dan 
Minuman 

Jumlah makanan 
dan minuman 

Makanan dan Minuman 
merupakan Penyediaan 
layanan makan dan 
minum pada kegiatan 
Rapat-rapat PD 
Ʃ Makanan dan 
Minuman yang 
diadakan 

DPA 



10 Tersedianya 
Biaya 
Perjalanan 
Dinas Luas dan 
Dalam Daerah 

Jumlah Perjalanan 
Dinas Luar Daerah 

Perjalanan Dinas 
merupakan tugas 
kedinasan sesuai 
perintah pimpinan baik 
dalam dan luar daerah yg 
dilaksanakan oleh 
pegawai 
Ʃ Perjalanan Dinas 
Luar Daerah 

DPA 

11 Tersedianya 
Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas/ 
Opreasional 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 
yang diadakan 

Kendaraan 
dinas/operasional adalah 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional R2 dan 
R4 selama 1 Tahun. 
Ʃ Kendaraan 

Dokumen 
RKBU 

12 Tersedianya 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 
yang diadakan 

Perlengkapan gedung 
kantor adalah Pengadaan 
perlengkapan gedung 
kantor selama 1 Tahun. 
Ʃ Perlengkapan 
Gedung Kantor yang 
diadakan 

Dokumen 
RKBU 

13 Tersedianya 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Jumlah Paeralatan 
Gedung Kantor 
yang diadakan 

Peralatan gedung kantor 
adalah Pengadaan 
Peralatan gedung kantor 
selama 1 Tahun. 
Ʃ Peralatan Gedung 
Kantor yang diadakan 

Dokumen 
RKBU 

14 Tersedianya 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasi
aonal 

Jumlah Kendaraan 
R2 dan R4 yang 
dipelihara 

Kendaraan R4 dan R2 
yang dipelihara adalah 
Kendaraan Dinas R4 dan 
R2 yang diperbaiki 
selama 1 Tahun 
Ʃ Kendaraan R2 dan R4 
yang diperbaiki 

Dokumen 
RKBU 

15 Tersedianya 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 
yang dipelihara 

Perlengkapan Gedung 
Kantor yg dipelihara 
adalah Perlengkapan 
gedung kantor yang 
diperbaiki selama 1 
Tahun 
Ʃ Perlengkapan 
Gedung Kantor yg 
diperbaiki 

Dokumen 
RKBU 



s

16 Tersedianya 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor yg 
dipelihara 

Peralatan Gedung Kantor 
yg dipelihara adalah 
Peralatan gedung kantor 
yang diperbaiki selama 1 
Tahun 
Ʃ Peralatan 

Dokumen 
RKBU 

17

Terpenuhinya 
Rehabilitasi 
Sedang /Berat 
Gedung Kantor 

Jumlah gedung 
kantor yang 
direhabilitasi 

Gedung Kantor yg 
direhabilitasi adalah 
gedung kantor yang 
direhab selama 1 Tahun 
Ʃ Gedung kantor yang 
direhab 

Dokumen 
RKBU 

Luwuk,     Januari 2019

Kepala Sub. Bagian Umum, Aset dan 
Kepegawaian

Hj. SUTIYANI, A. KS.
NIP. 19641017 198910 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Tugas Pokok:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan 
berdasarkan program operasional sekertariat;

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bagian Perencanaan 
Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dengan rencana kerja;

c. mendistribusikan tugas kepda bawahan Sub Bagian Perencanaan 
Evaluasi dan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi 
perencanaan, evaluasi dan perencanaan sesuai hasil analisis data dan 
ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan 
rencana program dan kegiatan Dinas, baik jangka pendek, menengah 
dan jangka panjang sesuai pedoman yang berlau;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen 
pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan 
pagu yang ditetapkan untuk dijadikan pedomam dalam pelaksanaanya;

g. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitas dan koordinasi penyusunan 
Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjlP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), 
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Dinas, (RPJMD) dan 
(RENSTRA) berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitas dan koordinasi penyusunan 
laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kebijakan di bidang Perencanaan Evaluasi dan 
Keuangan;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan administrasi perencanaan evaluasi dan keuangan sesuai 
ketentuan yang berlaku;

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan 
Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Evaluasi 
dan Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja;dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya.



Luwuk,    Januari 2019

No Sasaran (Kinerja 
Kegiatan)

Indikator 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber Data

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan dan 
Realisasi Kinerja 

Jumlah 
Dokumen 
Renja , RKA, 
DPA, Renja, 
RKAP, DPPA 
dan LKPJ PD 

Dokumen RKA, DPA, Renja, RKAP, 
DPPA, LKPJ dan Tepra PD 
merupakan Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran, 
Dokumen Realisasi Kinerja yang 
disusun PD, menggambarkan 
target program dan kegiatan serta 
capaian realisasi Kinerja 

Ʃ Dokumen RKA, DPA, 
Renja, RKAP, DPPA, LKPJ 
dan Tepra PD yang disusun 
PD

Dokumen 
Renja, Renstra, 
RPJMD, RKPD, 
PK, IKU, IKI 
dan LKPJ 

Tersusunnya 
Laporan Keuangan 

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Semesteran 
yang Tepat 
Waktu 

  Laporan Keuangan Semesteran 
adalah laporan keuangan yg 
disusun setiap 6 (enam) bulan yg 
menyajikan informasi realisasi 
Belanja serta menggambarkan 
perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya 
Ʃ Laporan keuangan semesteran 
yang tepat waktu disusun PD

Laporan 
Realisasi 
Keuangan 

Tersusunnya Laporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran

Jumlah Laporan 
Realisasi 
Keuangan 
Perbulan yang 
tepat waktu 

Laporan realisasi keuangan adalah 
laporan bulanan yang menyajikan 
informasi realisasi belanja serta 
menggambarkan perbandingan 
antar anggaran dan realisasinya. 
Ʃ Laporan bulanan realisasi 
keuangan yang disusun PD 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan 

Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi 
dan Keuangan

ABDUL HAFID LASADAM, S.T
NIP. 19781031 200902 1 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

2. Tugas : a. Menerima dan mengumpulkan bahan administrasi kepegawaian yang 
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, 
BPJS, dan lain yang berkaitan dengan data data kepagawaian 
berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya;

b. Mengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaian sesuai standar 
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang 
dibutuhkan

c. Mencatat dan mendukumentasikan perkembangan permasalahan Data 
Umum, Aset dan Kepegawaian yang terjadi sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku

d. Menerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum, Aset dan 
Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan yang akan diprioritaskan

e. Mengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum, Aset dan 
Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 
penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjut

f. Menyiapkan bahan dan data rapat-rapat dinas sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan koordinasi 
perencanaan dan pembinaan

g. Melakukan kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk menjaga lingkungan di sekitar

3. Fungsi : -



No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
Data Pembinaan 
dan Pemantauan 
Kerja Aparatur 
yang diolah 

Jumlah Data 
Kepegawaian 
ASN Sesuai 
Anjab, Evjab, 
SOP dan SKJ 
yang diolah 

Analisis Jabatan merupakan 
serangkaian proses yang 
dilakukan untuk memperoleh hasil 
berupa informasi jabatan. 

Evaluasi Jabatan merupakan 
proses yang sistematis untuk 
menilai setiap jabatan yang dalam 
struktur organisasi 

SOP merupakan dokumen yang 
berkaitan dengan prosedur yang 
dilakukan secara kronologis untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan 

SKJ merupakan dokumen yang 
berkaitan dengan Standar 
Kompetensi Jabatan 

- Ʃ Bezzeting (Jumlah 
Persediaan Pegawai) yang 
dianalisa 
- Ʃ DUK (Daftar Urut 
Kepangkatan) 
- Ʃ Rekapitulasi Daftar Hadir 
ASN 
- Ʃ Data Kepegawaian ASN 
Sesuai Anjab, Evjab, SOP dan 
SKJ 

Dokumen 
Anjab, Evjab, 
SOP dan SKJ 

2 Jumlah Layanan 
Kepegawaian 
yang diolah 

Layanan Kepegawaian adalah 
Keseluruhan Layanan yang 
diberikan kepada Pegawai berupa 
Pengurusan Surat Izin, Surat Cuti, 
kenaikan pangkat, kenaikan 
berkala dll 
- Ʃ Surat Izin dan Cuti ASN 
yang dibuat 
- Ʃ Surat Teguran dan Sanksi 
ASN yang dibuat 



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengelola Kepegawaian

SRI RATNA DEWI, SH
NIP. 19821207 200801 2 006

- Ʃ Berkas Kenaikan Pangkat 
dan Berkala 
- Ʃ Berkas UPI (Ujian 
Penyesuaian Ijazah), UDI 
(Ujian Dinas) 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

2. Tugas : a. Menerima dan mengumpulkan bahan administrasi kepegawaian yang 
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, 
BPJS, dan lain yang berkaitan dengan data data kepagawaian 
berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya;

b. Mengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaian sesuai standar 
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang 
dibutuhkan

c. Mencatat dan mendukumentasikan perkembangan permasalahan Data 
Umum, Aset dan Kepegawaian yang terjadi sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku

d. Menerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum, Aset dan 
Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan yang akan diprioritaskan

e. Mengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum, Aset dan 
Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 
penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjut

f. Menyiapkan bahan dan data rapat-rapat dinas sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan koordinasi 
perencanaan dan pembinaan

g. Melakukan kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk menjaga lingkungan di sekitar

3. Fungsi : -



No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
Data Pembinaan 
dan Pemantauan 
Kerja Aparatur 
yang diolah 

Jumlah Data 
Kepegawaian 
ASN Sesuai 
Anjab, Evjab, 
SOP dan SKJ 
yang diolah 

Analisis Jabatan merupakan 
serangkaian proses yang 
dilakukan untuk memperoleh hasil 
berupa informasi jabatan. 

Evaluasi Jabatan merupakan 
proses yang sistematis untuk 
menilai setiap jabatan yang dalam 
struktur organisasi 

SOP merupakan dokumen yang 
berkaitan dengan prosedur yang 
dilakukan secara kronologis untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan 

SKJ merupakan dokumen yang 
berkaitan dengan Standar 
Kompetensi Jabatan 

- Ʃ Bezzeting (Jumlah 
Persediaan Pegawai) yang 
dianalisa 
- Ʃ DUK (Daftar Urut 
Kepangkatan) 
- Ʃ Rekapitulasi Daftar Hadir 
ASN 
- Ʃ Data Kepegawaian ASN 
Sesuai Anjab, Evjab, SOP dan 
SKJ 

Dokumen 
Anjab, Evjab, 
SOP dan SKJ 



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengelola Kepegawaian

BERNAD LAGUMBANG SH
NIP. 19800926 200801 1 007

2 Jumlah Layanan 
Kepegawaian 
yang diolah 

Layanan Kepegawaian adalah 
Keseluruhan Layanan yang 
diberikan kepada Pegawai berupa 
Pengurusan Surat Izin, Surat Cuti, 
kenaikan pangkat, kenaikan 
berkala dll 
- Ʃ Surat Izin dan Cuti ASN 
yang dibuat 
- Ʃ Surat Teguran dan Sanksi 
ASN yang dibuat 
- Ʃ Berkas Kenaikan Pangkat 
dan Berkala 
- Ʃ Berkas UPI (Ujian 
Penyesuaian Ijazah), UDI 
(Ujian Dinas) 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara 
seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 
pelaksanaanya

b. Mengendalikan dan Memantau Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada 
bidang-bidang lingkup Dinas Perhubungan sesuai ketentuan agar dalam 
pemanfaatan sarana dan prasarana kantor benar-benar terjaga

c. Membuat katalog dan mencatat semua jenis barang/sarana dan 
prasarana kantor kedalam buku pengendalian sesuai prosedur untuk 
memudahkan pengendalian

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit terkait dan 
atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat 
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

e. Mengolah data Sarana dan Prasarana Kantor sesuai ketentuan dan 
petunjuk yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

f. Melaksanakan pelayanan dan penyajian informasi keadaan barang/aset 
Kantor, dan mengidentifikasi barang/aset Kantor yang sudah tidak layak 
dipakai/rusak untuk keakuratan pelaporan keadaan Sarana dan 
Prasarana Kantor

g.

h.

Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengelola Sarana dan Prasarana

RAMLI MANULAWAN

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
Data Dokumen 
RKBU 

Jumlah Data 
Dokumen RKBU 
yang dikelola 

Dokumen RKBU adalah 
Dokumen yg menyajikan 
Perencanaan Kebutuhan dan 
Pemeliharaan Barang PD dan 
menjadi dasar dlm 
penyusunan RKA PD untuk 
satu tahun anggaran 
- Ʃ Pengadaan Barang dan Jasa, 
Belanja Modal 
- Ʃ Pemeliharaan Perlengkapan 
dan Peralatan Gedung Kantor 
- Ʃ Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas R2 dan R4
- Ʃ Pemeliharaan Gedung Kantor 
- Ʃ Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 

Dokumen 
RKBU

Laporan Inventarisasi Aset adalah 
Dokumen yg menyajikan Kegiatan 
Pendataan, Pencatatan, Pelaporan 
dan Pendistribusian hasil 
pengadaan serta dokumentasinya 
- Ʃ Data Kartu Inventaris Barang 
(KIB.A, B, C, D, E dan F) 
- Ʃ Data Usulan Penghapusan 
Barang/Aset 
- Ʃ Laporan Semesteran Pakai Habis, 
Pengadaan Barang (B.Modal) dan 
Pemeliharaan 
- Ʃ Laporan Kartu Persediaan Barang 
Pakai Habis (Stock Opname) 



NIP. 19740524 200902 1 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan program 
Perencanaan sesuai pengajuan program kegiatan bidang sebagai bahan 
kajian dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Dinas;

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program 
kegiatan bidang sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan 
apabila diperlukan

c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang 
terkait dengan penyajian data rencana kerja bidang yang telah 
disepakati sesuai prosedur dalam rangka penyusunan data laporan 
keuangan

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan program dan 
kegiatan dengan  pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaannya, 
agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengelola Program dan Kegiatan

HERAWATI MAUDARA, SH
NIP. 19691110 200701 2 037

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan 
dan realisasi 
kinerja 

Jumlah 
dokumen lkpj 
pd, rka, dpa, 
renja, rkap,dppa 
dan lkjip 

Data Dokumen RKA, DPA, RKAP, 
DPPA dan LKPJ PD merupakan 
Data-data yg dibutuhkan dalam 
penyusunan dokumen 
Perencanaan yang disusun PD, 
menggambarkan target program 
dan kegiatan serta capaian 
realisasi Keuangan 
- Ʃ Data Dokumen RKA dan DPA PD 
yang disediakan 
- Ʃ Data Dokumen RKAP dan DPPA 
PD yang disediakan 

Bahan/Data dokumen LKjIP dan 
Tepra PD adalah Data-data yg 
dibutuhkan dalam penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Tepra yg 
menggambarkan keberhasilan 
capaian kinerja instansi 
berdasarkan target Indikator 
Kinerja yg ditetapkan untuk kurun 
waktu setahun 
- Ʃ SK Tim Penyusun Kegiatan yang 
disediakan 
- Ʃ SK Tim Penetapan Kegiatan yang 
disediakan 
- Ʃ Data Dokumen LKJiP yang 
disediakan 

Dokumen 
Renja, 
Renstra,PK, 
IKU ,Tepra 
PD Laporan 
Realisasi 
Anggaran, 
SP2D 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Kegiatan dan Anggaran

2. Tugas : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan tehnik 
dalam mengolah data perencanaan dan penganggaran;

b. Mengumpulkan dan memeriksa format data perencanaan dan 
penganggaran pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
kegiatan berdasarkan jenis data yang tersedia

c. Menganalisis bahan dan data perencanaan dan penganggaran pada Sub 
Bagian Perencanaaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 
dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

d. Menyusun  rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data 
perencanaan dan penyusunan anggaran yang masuk sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan 
jenis data perencanaan dan penganggaran yang di olah

e. Mencatat perkembangan dan permasalahan data perencanaan dan 
penyusunan anggran secara periodik sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

f. Mengolah dan menyajikan data perencanaan dan penganggaran dalam 
bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

g. Membuat  laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengelola Kegiatan dan Anggaran

ROSLITA WIWING
NIP. 19840926 201001 2 006

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSUSUNNYA 
DOKUMEN 
PERENCANAAN DAN 
REALISASI KINERJA 

JUMLAH DOKUMEN 
LKPJ PD, RKA, DPA, 
RENJA, RKAP,DPPA 
DAN LKJiP 

Data Dokumen RKA, DPA, RKAP, 
DPPA dan LKPJ PD merupakan 
Data-data yg dibutuhkan dalam 
penyusunan dokumen 
Perencanaan yang disusun PD, 
menggambarkan target program 
dan kegiatan serta capaian 
realisasi Keuangan 
- Ʃ Data Dokumen RKA dan DPA PD 
yang disediakan 
- Ʃ Data Dokumen RKAP dan DPPA 
PD yang disediakan 

Bahan/Data dokumen LKjIP dan 
Tepra PD adalah Data-data yg 
dibutuhkan dalam penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Tepra yg 
menggambarkan keberhasilan 
capaian kinerja instansi 
berdasarkan target Indikator 
Kinerja yg ditetapkan untuk kurun 
waktu setahun 
- Ʃ SK Tim Penyusun Kegiatan yang 
disediakan 
- Ʃ SK Tim Penetapan Kegiatan yang 
disediakan 
- Ʃ Data Dokumen LKJiP yang 
disediakan 
- Ʃ Inputing Data di aplikasi E-Sakip 
(PK, IKU, IKI, Renstra, Renja, RKT, 
Lakip) 

Dokumen 
Renja, 
Renstra,PK, 
IKU ,Tepra 
PD Laporan 
Realisasi 
Anggaran, 
SP2D 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan yang 
disesuaikan dengan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan dan 
kekeliruan dalam pelaksanaanya;

b. Membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar 
sesuai ketentuan dan mencatatanya ke dalam agenda

c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 
Membayar untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan 
ditanda tangani kepala SKPD sesuai prosedur yang ditentukan

d. Membuat Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak tertentu sesuai 
ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan

e. Membuat nota pesanan ke pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk penunjang pelaksanaan tugas

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengadministrasi Keuangan

SALDA LASAIDA, SH
NIP. 19800505 200801 1 011

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSEUSUNNYA 
LAPORAN 
PROGNOSIS 
REALISASI 
ANGGARAN

JUMLAH LAPORAN 
PROGNOSIS

Transaksi Keuangan adalah Proses 
pencatatan, penerimaan dan 
pengeluaran sesuai Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran (DPA) 
PD.  
- Ʃ Dokumen SPP yang diproses 
- Ʃ Rekapitulasi Dokumen SP2D 
- Ʃ Dokumen SP2D yang tersimpan 
guna pemeriksaan 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan yang 
disesuaikan dengan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan dan 
kekeliruan dalam pelaksanaanya;

b. Membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar 
sesuai ketentuan dan mencatatanya ke dalam agenda

c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 
Membayar untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan 
ditanda tangani kepala SKPD sesuai prosedur yang ditentukan

d. Membuat Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak tertentu sesuai 
ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan

e. Membuat nota pesanan ke pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk penunjang pelaksanaan tugas

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengadministrasi Keuangan

TITIK SULISTIAWATI, A.Md., SH
NIP. 19770708 201001 2 006

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSEUSUNNYA 
LAPORAN 
PROGNOSIS 
REALISASI 
ANGGARAN

JUMLAH LAPORAN 
PROGNOSIS

Transaksi Keuangan adalah Proses 
pencatatan, penerimaan dan 
pengeluaran sesuai Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran (DPA) 
PD.  
- Ʃ Rekapitulasi penerimaan dan 
pengeluaran seluruh jenis belanja 
yang disetujui pimpinan 
- Ʃ Transaksi Penerimaan dan      
Pengeluaran yang di 
Pertanggungjawabkan 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan

2 Tersedianya 
Data Laporan 
Keuangan 

Jumlah Data 
Laporan 
Keuangan 

Laporan Keuangan adalah laporan 
keuangan yg disusun oleh PD yg 
menyajikan informasi realisasi 
Belanja serta menggambarkan 
perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya 
- Ʃ Buku Kas Umum (BKU) 
- Ʃ Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data Laporan Keuangan

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS 
Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya yang diberikan atasan 
secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 
pelaksanaanya

b. Melakukan inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan 
tunjangan PNS serta penghasilan lainya  sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian;

c. Melakukan perbaikan terhadap inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-
LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya penatausahaan 
keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
memudahkan pendistribusian

d. Melakukan penelitian terhadap uraian kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya sebelum di 
input pada aplikasi yang tersedia, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, untuk kelancaran tugas

e. Menyimpan dan Mendokumentasikan serta menjaga dukumen kegiatan 
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta 
penghasilan lainya yang terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan penginputan kegiatan SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya 
Penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai 
pertanggung jawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pengolah Data Laporan Keuangan

TRI EKAWATI SAID, ST
NIP. 19860311 201101 2 019

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSEUSUNNYA 
LAPORAN 
PROGNOSIS 
REALISASI 
ANGGARAN

JUMLAH LAPORAN 
PROGNOSIS

Transaksi Keuangan adalah Proses 
pencatatan, penerimaan dan 
pengeluaran sesuai Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran (DPA) 
PD.  
- Ʃ Dokumen SPP yang diproses 
- Ʃ Rekapitulasi Dokumen SP2D 
- Ʃ Dokumen SP2D yang tersimpan 
guna pemeriksaan 
- Ʃ Dokumen laporan pertanggung 
jawaban  semester 1 dan semester 2

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Bendahara Penerimaan

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara 
seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 
pelaksanaanya

b. Menyiapkan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan 
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pembiayaan pelaksanaan 
tugas

c. Mengajukan Dokumen Penerimaan / Pengeluaran yang disahkan oleh 
pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas;

Tahapan

d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;

Tahapan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSEUSUNNYA 
LAPORAN 
PROGNOSIS 
REALISASI 

JUMLAH LAPORAN 
PROGNOSIS

Transaksi Keuangan adalah Proses 
pencatatan, penerimaan dan 
pengeluaran sesuai Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran (DPA) 
PD.  

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Bendahara Penerimaan

Moh. Rizal Maurani, S.Kom
NIP. 19840314 200801 1 003

ANGGARAN - Ʃ Rekapitulasi penerimaan dan 
pengeluaran seluruh jenis belanja 
yang disetujui pimpinan 
- Ʃ Transaksi Penerimaan dan      
Pengeluaran yang di 
Pertanggungjawabkan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara 
seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 
pelaksanaanya

b. Menyiapkan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan 
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pembiayaan pelaksanaan 
tugas

c. Mengajukan Dokumen Penerimaan / Pengeluaran yang disahkan oleh 
pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas;

Tahapan

d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;

Tahapan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 TERSEUSUNNYA 
LAPORAN 
PROGNOSIS 
REALISASI 

JUMLAH LAPORAN 
PROGNOSIS

Transaksi Keuangan adalah Proses 
pencatatan, penerimaan dan 
pengeluaran sesuai Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran (DPA) 
PD. 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



Luwuk,      Januari 2019

Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Bendahara Pengeluaran

MENCI MADOING, SH
NIP. 19800327 200902 2 001

ANGGARAN - Ʃ Jenis Tansaksi/Belanja yang 
ditandatangani 
- Ʃ Dokumen SPP yang diproses 
- Ʃ Rekapitulasi Dokumen SP2D 
- Ʃ Rekapitulasi penerimaan dan 
pengeluaran seluruh jenis belanja 
yang disetujui pimpinan 
- Ʃ Jenis Transaksi atau Belanja yang 
dibayarkan 
- Ʃ Dokumen SP2D yang tersimpan 
guna pemeriksaan 
- Ʃ Transaksi Penerimaan dan      
Pengeluaran yang di 
Pertanggungjawabkan 
- Ʃ Dokumen laporan pertanggung 
jawaban  semester 1 dan semester 2

2 Tersedianya 
Data Laporan 
Keuangan 

Jumlah Data 
Laporan 
Keuangan 

Laporan Keuangan adalah laporan 
keuangan yg disusun oleh PD yg 
menyajikan informasi realisasi 
Belanja serta menggambarkan 
perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya 
- Ʃ Register SPP 
- Ʃ Register SP2D 
- Ʃ Buku Kas Umum (BKU) 
- Ʃ Buku Panjar 
- Ʃ Buku Pajak 
- Ʃ Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan 
Realisasi 
Keuangan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa

Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan operasional bidang LaluLintas dan Rekayasa 
meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, 
pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas 
serta keselamatan lalu lintas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untukmencapai hasil yang maksimal.

Fungsi Pokok : a. Merencanakan operasional Bidang  Lalu Lintas dan Rekayasa berdasarkan 
rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas.

b. Membagi Tugaskepada KepalaSeksi lingkup Bidang LaluLintas dan Rekayasa  
berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan 
kegiatan.

c. Mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi lingkup Bidang LaluLintas dan 
Rekayasa sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan 
berjalan tertib dan lancar. 

d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis  di bidang lalu 
lintas dan rekayasa serta keselamatan lalu lintas sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai acuan penyusunan rumusan kebijakan

e. Melaksanakan dan menyusun manajemen dan rekayasa lalu lintas Kabupaten 
sesuai sasaran dan target kinerja Dinas guna efektifitas dan efisiensi 
penerapannya.

f. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan manajemen dan 
rekayasa lalulintas, pelayanan angkutan jalan serta keselamatan lalu lintas 
dan angkutan sesuai Restra, IKU dan Tapkin Dinas untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan.

g. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
penyelenggaraan perparkiransesuai standard an ketentuan yang berlaku 
untuk tertib penyelenggaraan. 

h. Melaksanakan kegiatan dalam rangka turut serta dalam pengamanan dan 
pengaturan arus lalu lintas angkutan jalan sesuai ketentuan yang berlaku 
guna kelancaran arus lalulintas. 

i. Melaksanakan pengawalan pejabat daerah sesuai perintah pimpinan dalam 
rangka pengamanan pimpinan.

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rekayasa berdasarkan capaian 
kinerja agar terlaksana  sesuai ketentuan yang berlaku. 



k. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang LaluLintas dan 
Rekayasa sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan 
dengan tepat dan benar.

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang LaluLintas dan Rekayasa sesuai 
pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan.

m. Melaksanakan dan menyusun penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
di Bidang Perparkiran

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya.

Progam : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

4.  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

 5. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

No. Sasaran (Kinerja 
Program)

Indikator 
Pogram

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan 
yang 
Tersedia 
Sesuai 
Kebutuhan

 Jumlah traffic baton light yang 
diadakan

Jumlah traffic baton light yang 
dibutuhkan

Laporan Bidang

LL dan Rekayasa
1 Meningkatnya 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan

Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan 
yang 
dipelihara

 Jumlah (Balai Pengujian, Alat Uji 
Kendaraan Bermotor) yang 
direhabilitasi/dipelihara

Jumlah (Balai Pengujian, Alat Uji 
Kendaraan Bermotor) yang tersedia

Laporan Bidang

LL dan Rekayasa

X 100 %

X 100 %



2

Meningkatnya 
Pengamanan 
Lalu Lintas

Persentase 
Ruas Jalan 
yang 
Terpasang 
Rambu dan 
Marka

Jumlah (Rambu Lalu Lintas, Panjang 
Marka) yang diadakan

Jumlah (Rambu Lalu Lintas, Panjang 
Marka) yang dibutuhkan

Laporan Bidang

LL dan Rekayasa

3 Meningkatnya 
Kelaikan 
Pengoperasian 
Kendaraan 
Bermotor

Persentase 
Kendaraan 
Wajib Uji 
yang Laik 
jalan

Jumlah Kendaraan yang Wajib Uji 
Laik Jalan

Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Laporan Bidang

LL dan Rekayasa

Mengetahui :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANGGAI

Drs. TASRIK DJIBRAN

PEMBINA UTAMA MUDA TINGKAT I, IV/c

NIP. 19631203 199203 1 007

Luwuk,  Januari 2019

YANG MEMBUAT

Ir. IGNASIUS RAPI’ ADA

PEMBINA TINGKAT I, IV/b

NIP. 19620222 199203 1 007

X 100 
%

X 100 
%



INDIKATOR KERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Tugas Pokok : a. Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan LaluLintas berdasarkan program operasional 
Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Keselamatan LaluLintas sesuai 
dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksan adengan baik dan benar.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Keselamatan LaluLintas 
berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan.

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan 
lalulintas. 

e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah 
kabupaten.

f. Melaksanakan fasilitasi amdallalin di jalan kabupaten. 
g. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor di jalan 

dengan tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 
h. Melaksanakan dan memberikan petunjuk, bimbingan kepada penguji kendaraan 

bermotor dalam melaksanakan tugas Pengujian Kendaraan bermotor (PKB) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

i. Melaksanakan dan pengoordinasian forum lalu lintas dan instansi terkait sesuai 
ketentuan yang berlaku;

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Keselamatan LaluLintas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 
ditetapkan;

k. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan LaluLintas sesuai sesuai 
pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

No Sasaran (Kinerja Indikator  Kegiatan Penjelasan/Formulasi Sumber Data



Kegiatan) Perhitungan

1 Terlaksananya 
Rehabilitasi 
Pemeliharaan 
Prasarana Balai 
Pengujian Kendaraan

Persentase Prasarana 
Balai Pengujian Yang 
Layak Fungsi

Jumlah Balai Pengujian Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas

Jumlah Kegiatan Rapat 
Forum Lalu Lintas  tahun 
ke n

Jumlah Kegiatan 
Pengawalan tahun ke n

Jumlah Kegiatan 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 
tahun ke n

Jumlah Baliho Yang 
Terpasang tahun ke n

2 Terlaksananya 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas

Jumlah koordinasi forum 
LLAJ, pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas 

Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas

3 Terlaksananya 
Pengadaan Alat Uji 
Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji 
kendaraan bermotor 
yang diadakan

Jumlah Alat Uji Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas

4 Terlaksananya Uji 
Petik Kendaraan 
Bermotor

Jumlah kendaraan hasil 
uji petik

Jumlah Kendaraan Wajib 
Uji (KIR)

Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas

5 Terlaksananya 
Pemeriksaan 
Kendaraan bermotor 
di jalan raya 
(Sweeping)

Jumlah kendaraan yang 
melanggar ketentuan 
administrasi dan laik 
jalan

Jumlah Kendaraan yang 
Melanggar Ketentuan 
Administrasi dan Laik 
Jalan

Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas

5 Tersedianya Plat 
Samping dan Plat Kir 
Kendaraan

Jumlah Plat Samping 
dan Plat Kir Kendaraan 
yang Diadakan

Jumlah Plat Samping 
Kendaraan

Jumlah Plat Kir 
Kendaraan

Laporan Seksi 
Keselamatan Lalu 
Lintas



KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN REKAYASA

Ir. IGNASIUS RAPI’ADA

PembinaTkt.I, IV/b

NIP. 19620222 199203 1 007

Luwuk,       Januari 2019

YANG MEMBUAT

RAMDANI BAHMID, S.Sos.

Penata,  III/b

NIP. 19731024 200701 1 009



INDIKATOR KERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tugas Pokok : a. Merencanakan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas.

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan 
baik dan benar.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 
efektifitas pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
manajemen dan rekayasa lalu lintas.

e. Melaksanakan dan perencanaan umum jaringan transportasi jalan dalam 
wilayah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten.

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penentuan lokasi, pengadaan, 
pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan 
dan Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), alat pengendali dan pengaman 
pemakai jalan serta fasilitas pendukung dijalan Kabupaten sesuai ketentuan 
yang berlaku.

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan serta penetapan jaringan 
lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten

h. Melaksanakan dan menyiapkan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai 
kewenangannya serta pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran peraturan 
perundang-undangan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

i. Melaksanakan koordinasi penetapan rekayasa lalu lintas dan manejemen lalu 
lintas di jalan kabupaten.

j. Melaksanakan  kegiatan pengawasan jaringan transportasi jalan kelas jalan 
dalam kabupaten.

k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik 
sesuai target kinerja yang ditetapkan.

l. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas sesuai sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 
kepada pimpinan.



m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya.

N
o Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator  

Kegiatan
Penjelasan/Formula

si Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya Rambu – Rambu 
Lalu Lintas 

Jumlah Rambu Lalu 
Lintas yang 
Terpasang

Jumlah Rambu Lalu 
Lintas

Laporan Seksi 
Manajemen 
dan Rekayasa 
Lalu Lintas

2 Tersedianya Marka Jalan Panjang Marka 
Jalan

Panjang Marka Jalan Laporan Seksi 
Manajemen 
dan Rekayasa 
Lalu Lintas

3 Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengamanan Lalu Lintas 
Jalan Raya

Jumlah Koordinasi 
forum LLAJ, 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas

Jumlah Rambu Lalu 
Lintas yang disurvey 

Laporan Seksi 
Manajemen 
dan Rekayasa 
Lalu Lintas

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN 
REKAYASA

Ir. IGNASIUS RAPI’ADA

Pembina Tkt.I, IV/b

Nip. 19620222 199203 1 007

Luwuk,      Januari 2019

YANG MEMBUAT

PARDI M. AMIR SH., M.Si.

Pembina Tkt.I,  III/b

NIP. 19690504 199412 1 005



INDIKATOR KERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kinerja : Seksi Perparkiran

Tugas Pokok : a. Merencanakan kegiatan Seksi Perparkiran berdasarkan program operasional 
Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Perparkiran sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Perparkiran berdasarkan 
tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan.

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
Perparkiran. 

e. Melaksanakan koordinasi penetapan pengelolaan perparkiran dijalan kabupaten 
tempat – tempat khusus yang disiapkan oleh swasta, BUMN dan pemerintahan 
daerah.

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan perparkiran dijalan kabupaten 
tempat – tempat khusus yang disiapkan oleh swasta, BUMN dan pemerintahan 
daerah.

g. Melaksanakan tugas operasional dan pengendalian kegiatan perparkiran.
h. Melaksanakan dan menjaga ketertiban serta kelancaran lalu lintas pada 

kawasan parkir. 
i. Mengkoordinasikan dan mengatur secara baik mekanisme pungutan retribusi 

parkir;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

pengelolaan perparkiran dan pengawasan fasilitas parkir kendaraan dijalan 
tempat – tempat khusus yang disiapkan oleh swasta, BUMN dan pemerintah 
daerah;

k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perparkiran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 
ditetapkan. 

l. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Perparkiran sesuai sesuai 
pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan. 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 



N
o

Sasaran (Kinerja 
Kegiatan) Indikator  Kegiatan Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan
Sumber 

Data

1 Terlaksananya 
Pengendalian dan 
Pengamanan  Lalu Lintas 
jalan Raya

Jumlah Koordinasi 
Forum LLAJ, 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas

Jumlah Perda Parkir 
yang Tersusun

Laporan 
Seksi 
Perparkiran

2 Terlaksananya Uji Petik 
Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan 
Hasil Uji Petik

Jumlah Kendaraan yang 
disurvey pada lokasi 
parkir

Laporan 
Seksi 
Perparkiran

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN 
REKAYASA

Ir. IGNASIUS RAPI’ADA

PembinaTkt.I, IV/b

Nip. 19620222 199203 1 007

Luwuk,      Januari 2019

YANG MEMBUAT

YUNIARD SIKAWIN, SH

Penata,  III/c

NIP. 19770618 200701 1 007



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Keselamatan Lalu Lintas

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

c. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang di prioritaskan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran 
Kinerja 

Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber 
Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 

Data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 

Jumlah Data/bahan kebutuhan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat 

Laporan data 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 



prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

keselamatan 
transportasi 
darat yang 
disediakan

yang disediakan transportasi 
darat 

2 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 
pengujian 
kendaraan

Bahan/data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 
pengujian 
kendaraan yang 
disediakan

Jumlah Bahan/data rehabilitasi 
pemeliharaan prasarana balai 
pengujian kendaraan yang 
disediakan

Laporan data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian 
kendaraan

3 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas

4 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah Bahan/data pengadaan 
marka jalan

Laporan data 
pengadaan 
marka jalan

5 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan alat 
uji kendaraan bermotor

Laporan data 
pengadaan 

alat uji 
kendaraan

6 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
uji petik 
kendaraan 
bermotor

7 Tersedianya 
bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 

Bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 
raya (swiping)

Jumlah Bahan/data pemeriksaan 
kendaraan bermotor di jalan raya 
(swiping)

Laporan data 
swiping



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Analis Keselamatan Lalu Lintas

BUDI SAPUTRA HASAN, SH
NIP. 19790315 200801 1 009

raya (swiping)

8 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Jumlah Bahan/data pengadaan plat 
samping dan plat kir kendaraan

Laporan data 
pengadaan 
plat samping 
dan plat kir 
kendaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Keselamatan Lalu Lintas

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

c. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang di prioritaskan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran 
Kinerja 

Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber 
Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
kebutuhan 

Data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 

Jumlah Data/bahan kebutuhan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat 

Laporan data 
sarana dan 
prasarana 



sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat yang 
disediakan

yang disediakan keselamatan 
transportasi 
darat 

2 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 
pengujian 
kendaraan

Bahan/data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 
pengujian 
kendaraan 
yang 
disediakan

Jumlah Bahan/data rehabilitasi 
pemeliharaan prasarana balai 
pengujian kendaraan yang 
disediakan

Laporan data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian 
kendaraan

3 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan 
rambu – rambu 
lalu lintas

Jumlah 
bahan/data 
pengadaan 
rambu – rambu 
lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas

4 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan 
marka jalan

Bahan/data 
pengadaan 
marka jalan

Jumlah Bahan/data pengadaan 
marka jalan

Laporan data 
pengadaan 
marka jalan

5 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan 
alat uji kendaraan bermotor

Laporan data 
pengadaan 

alat uji 
kendaraan

6 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik 
kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik 
kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
uji petik 
kendaraan 
bermotor

7 Tersedianya Bahan/data Jumlah Bahan/data Laporan data 



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Analis Keselamatan Lalu Lintas

SATRIO NURSIN, SH
NIP. 19770611 200801 1 013

bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di 
jalan raya 
(swiping)

pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di 
jalan raya 
(swiping)

pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan raya 
(swiping)

swiping

8 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan 
plat samping 
dan plat kir 
kendaraan

Bahan/data 
pengadaan 
plat samping 
dan plat kir 
kendaraan

Jumlah Bahan/data pengadaan 
plat samping dan plat kir 
kendaraan

Laporan data 
pengadaan 
plat samping 
dan plat kir 
kendaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Lalu Lintas

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar 
ketentuan yang berlaku agar tertib

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Analisis Lalu Lintas

SUPRIADY AYANTAH
NIP. 19700813 199303 1 005

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber 
Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

Data/bahan 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

Jumlah data/bahan pengadaan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat

Laporan Data 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Bahan/data 
pengadaan 
rambu – rambu 
lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas

3 Tersedianya 
bahan/data marka 
jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah bahan/data pengadaan 
marka jalan

Laporan data 
pengadaan 
marka jalan

4 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
uji petik

5 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Jumlah Bahan/data pengadaan plat 
samping dan plat kir kendaraan

Laporan data 
pengadaan 
plat samping 
dan plat kir 
kendaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pembina dan Pengawas Angkutan Lalu Lintas

2. Tugas : a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian 
dokumen

b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian

c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 
pendistribusian

d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar tertib administrasi

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 

Bahan/data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai  
pengujian 
kendaraan 

Jumlah Bahan/data rehabilitasi 
pemeliharaan prasarana balai  
pengujian kendaraan bermotor 
yang di sediakan

Laporan data 
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pembina dan Pengawas Angkutan Lalu Lintas

MOHAMAD HUSNI THAMRIN, S.Sos
NIP. 19700816 201212 1 001

pengujian 
kendaraan

bermotor yang 
di sediakan

2 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi alat 
pengujian 
bermotor

Bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi alat 
pengujian 
bermotor yang 
disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
rehabilitasi alat pengujian 
bermotor yang disediakan

Laporan data  
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian

3 Tersedianya 
bahan/data 
koordinasi 
forum LLAJ 
pengendalian 
dan 
pengamanan 
lalu lintas

Bahan/data 
koordinasi 
forum llaj, 
pengendalian 
dan 
pengamanan 
lalu lintas

Jumlah Bahan/data koordinasi 
forum llaj, pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas

Laporan data 
Bidang

LL dan 
Rekayasa

4 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan 
alat uji kendaraan bermotor

Laporan data 
pengadaan 
alat uji 
kendaraan 
bermotor



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pembina dan Pengawas Angkutan Lalu Lintas

2. Tugas : a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian 
dokumen

b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian

c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 
pendistribusian

d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar tertib administrasi

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai 

Bahan/data 
rehabilitasi 
pemeliharaan 
prasarana balai  
pengujian 
kendaraan 

Jumlah Bahan/data rehabilitasi 
pemeliharaan prasarana balai  
pengujian kendaraan bermotor 
yang di sediakan

Laporan data 
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pembina dan Pengawas Angkutan Lalu Lintas

LILIS DEWANTO, S.Sos
NIP. 19680828 200701 2 043

pengujian 
kendaraan

bermotor yang 
di sediakan

2 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi alat 
pengujian 
bermotor

Bahan/data 
kebutuhan 
rehabilitasi alat 
pengujian 
bermotor yang 
disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
rehabilitasi alat pengujian 
bermotor yang disediakan

Laporan data  
pemeliharaan 
prasarana 
balai 
pengujian

3 Tersedianya 
bahan/data 
koordinasi 
forum LLAJ 
pengendalian 
dan 
pengamanan 
lalu lintas

Bahan/data 
koordinasi 
forum llaj, 
pengendalian 
dan 
pengamanan 
lalu lintas

Jumlah Bahan/data koordinasi 
forum llaj, pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas

Laporan data 
Bidang

LL dan 
Rekayasa

4 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan 
alat uji kendaraan bermotor

Laporan data 
pengadaan 
alat uji 
kendaraan 
bermotor



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Tugas : a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian

b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian

c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 
pendistribusian

d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar tertib administrasi

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

Data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat yang 
disediakan

Jumlah Data/bahan kebutuhan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat 
yang disediakan

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah Bahan/data pengadaan 
marka jalan

4 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan alat 
uji kendaraan bermotor

5 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

6 Tersedianya 
bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 
raya (swiping)

Bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 
raya (swiping)

Jumlah Bahan/data pemeriksaan 
kendaraan bermotor di jalan raya 
(swiping)

7 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 

Bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 

Jumlah Bahan/data pengadaan plat 
samping dan plat kir kendaraan

Laporan 
Bidang LL 

dan 
Rekayasa



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

HASAN RAHMAN
NIP. 119740323 200701 1 014

kir kendaraan kir kendaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Tugas : a. Mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan 
dengan pengolahan untuk digunakan sebagai standar pengujian

b. Mengumpulkan bahan – bahan yang akan diuji sesuai permintaan 
dengan berpedoman pada prosedur yang akan berlaku agar terhindanr 
dari kesalahan

c. Mengkompilasi / menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar 
memudahkan dalam penggunaannya

d. Melakukan pengujian berdasarkan standar prosedur yang berlaku untuk 
mengetahui mutu yang diuji

e. Memproses data hasil pengujian untuk disampaikan kepada yang 
berkepentingan sesuai permintaan agar memperoleh data yang akurat

f. Melayani pengguna hasil pengujian sesuai ketentuan yang berlaku 

g. Melaporkan hasil pengujian secara berkala mingguan, bulanan, harian, 
6 bulan dan 1 tahun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
secara tulis maupun lisan

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 

Data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat yang 

Jumlah Data/bahan kebutuhan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat 
yang disediakan

Laporan 
Bidang LL dan 
Rekayasa



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

ISAK ALA TIPA
NIP. 19851011 201504 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

darat disediakan

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat uji 
kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan alat 
uji kendaraan bermotor

4 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

5 Tersedianya 
bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 
raya (swiping)

Bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di jalan 
raya (swiping)

Jumlah Bahan/data pemeriksaan 
kendaraan bermotor di jalan raya 
(swiping)

Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Bahan/data 
pengadaan plat 
samping dan plat 
kir kendaraan

Jumlah Bahan/data pengadaan plat 
samping dan plat kir kendaraan



1. Jabatan : Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Tugas : a. Mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan 
dengan pengolahan untuk digunakan sebagai standar pengujian

b. Mengumpulkan bahan – bahan yang akan diuji sesuai permintaan 
dengan berpedoman pada prosedur yang akan berlaku agar terhindanr 
dari kesalahan

c. Mengkompilasi / menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar 
memudahkan dalam penggunaannya

d. Melakukan pengujian berdasarkan standar prosedur yang berlaku untuk 
mengetahui mutu yang diuji

e. Memproses data hasil pengujian untuk disampaikan kepada yang 
berkepentingan sesuai permintaan agar memperoleh data yang akurat

f. Melayani pengguna hasil pengujian sesuai ketentuan yang berlaku 

g. Melaporkan hasil pengujian secara berkala mingguan, bulanan, harian, 
6 bulan dan 1 tahun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
secara tulis maupun lisan

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat

Data/bahan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
keselamatan 
transportasi 
darat yang 
disediakan

Jumlah Data/bahan kebutuhan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat 
yang disediakan

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan 
rambu – rambu 
lalu lintas

Jumlah 
bahan/data 
pengadaan 
rambu – rambu 
lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Bahan/data 
pengadaan alat 
uji kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data pengadaan 
alat uji kendaraan bermotor

4 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik 
kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik 
kendaraan 
bermotor

Jumlah Bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

5 Tersedianya 
bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di 
jalan raya 
(swiping)

Bahan/data 
pemeriksaan 
kendaraan 
bermotor di 
jalan raya 
(swiping)

Jumlah Bahan/data 
pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan raya 
(swiping)

Tersedianya 
bahan/data 

Bahan/data 
pengadaan plat 

Jumlah Bahan/data pengadaan 
plat samping dan plat kir 

Laporan 
Bidang LL 
dan Rekayasa



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

SUNARYO RACHMAN, SH
NIP. 19690626 200701 1 022

pengadaan plat 
samping dan 
plat kir 
kendaraan

samping dan 
plat kir 
kendaraan

kendaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Perparkiran Pos Pasar Simpong

2. Tugas : a. Mengatur arus lalu lintas angkutan barang dan angkutan penumpang 
serta penagihan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan Pembinaan kepada setiap pelanggaran aturan agar 
mematuhi ketentuan yang berlaku

c. Melakukan pengawasan terhadap  kegiatan angkutan barang dan 
angkutan penumpang  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk pengendalian ketertiban serta kelancaran lalu lintas

d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas tertib dan lancar

e. Melaksanakan tugas sejenis sesuai dengan perintah atasan agar dapat 
menyelesaikan  pekerjaan yang diperioritaskan

f. Melaporkan pelaksanaan tugas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Perparkiran Pos Pasar Simpong

CAHYADI AMPERBALI, SH
NIP. 19760316 200701 1 021

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
koordinasi forum 
LLAJ, 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas

Bahan/data 
koordinasi forum 
LLAJ 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas

- Jumlah perda parkir Laporan data 
perda parkir



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Perparkiran Pos Pasar unjulan

2. Tugas : a. Mengatur arus lalu lintas angkutan barang dan angkutan penumpang 
serta penagihan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan Pembinaan kepada setiap pelanggaran aturan agar 
mematuhi ketentuan yang berlaku

c. Melakukan pengawasan terhadap  kegiatan angkutan barang dan 
angkutan penumpang  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk pengendalian ketertiban serta kelancaran lalu lintas

d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas tertib dan lancar

e. Melaksanakan tugas sejenis sesuai dengan perintah atasan agar dapat 
menyelesaikan  pekerjaan yang diperioritaskan

f. Melaporkan pelaksanaan tugas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Perparkiran Pos Pasar Unjulan

MUH. SUBHAN AMATAHIR
NIP. 19670511 199803 1 009

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
koordinasi forum 
LLAJ, 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas

Bahan/data 
koordinasi forum 
LLAJ 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas

- Jumlah perda parkir Laporan data 
perda parkir



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Rekayasa LL

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar 
ketentuan yang berlaku agar tertib

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

Data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

- Jumlah data/bahan pengadaan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Rekayasa LL

MARWIN M. ALES
NIP. 19780622 200701 1 008

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
marka jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah bahan/data pengadaan 
marka jalan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Rekayasa LL

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar 
ketentuan yang berlaku agar tertib

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

Data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

- Jumlah data/bahan pengadaan 
sarana dan prasarana 
keselamatan transportasi darat

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Rekayasa LL

TASMIA
NIP. 19730101 200701 1 008

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
marka jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah bahan/data pengadaan 
marka jalan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Rekayasa LL

2. Tugas : a. Mencatat kecelakaan Lalu Lintas, pelanggaran rambu, rambu yang 
rusak/hilang, dan permintaan kekurangan rambu yang rawan 
kecelakaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar 
ketentuan yang berlaku agar tertib

c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk pencegahan

d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

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

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

Data/bahan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
keselamatan 
transportasi darat

Jumlah data/bahan pengadaan 
sarana dan prasarana keselamatan 
transportasi darat

Laporan data 
pengadaan 
rambu – 
rambu lalu 
lintas



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa
Pengelola Rekayasa LL

YANCE O. MAKATENGKENG, SH
NIP. 19701029 200604 1 005

2 Tersedianya 
bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Bahan/data 
pengadaan rambu 
– rambu lalu lintas

Jumlah bahan/data pengadaan 
rambu – rambu lalu lintas

3 Tersedianya 
bahan/data 
marka jalan

Bahan/data 
pengadaan marka 
jalan

Jumlah bahan/data pengadaan 
marka jalan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kepala Bidang Angkutan Jalan
Tugas Pokok : Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional angkutan jalan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 
administrasi tu gas angkutan darat, sarana dan prasarana perhubungan darat serta 
pengelolaan terminal, berdasarakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pokok : a. Merencanakan operasional Bidang AngkutanJalan berdasarkan rencana 
strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;

b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Angkutan Jalan berdasarkan 
rencana kerja;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Angkutan Jalan sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan;

d. Melaksanakan penyusunsn bahan perumusan kebijakan angkutan jalan sesuai 
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan penyiapan dan pengeordinasian penetapan rencana induk 
jarinagan LLAJ, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan 
perkotaan dalam 1 ( satu ) Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek 
pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah, penetapan wilayah operasi 
angkutan orang dengan mengunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah dan 
penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek 
antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah 
pelayanannya dalam Daerah yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian pengelolaan terminal penumpang 
tipe C serta penyiapan pengoordinasian penyelenggaraan dan pembangunan 
fasilitas parkir, izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan 
dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah, 
sertaizinpenyelenggaraantaksidanangkutankawasantertentu yang 
wilayahoperasinyaberadadalam Daerah sesuaiketentuan yang berlaku;

g.Melaksanakan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan hasil analisis 
dampak lalu lintas untuk jalan sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan sesuai 
ketentuan yang berlaku;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Angkutan Jalan 
berdasarkan capaian kinerja;



j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Angkutan Jalan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

k. Melaporkan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan sesuai 
pencapaian/target kinerja; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya.

`Program : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No. Sasaran 
(Kinerja 

Program)

Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber 
Data

Persentase sarana 
dan prasarana 
perhubungan yang 
Tersedia Sesuai 
Kebutuhan

Jumlah Halte yang dibangun

Jumlah Halte yang dibutuhkan

Laporan 
Bidang 

Angkutan 
Jalan

1 Meningkatnya 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan

Persentase sarana 
dan prasarana 
perhubungan yang di 
pelihara

Jumlah fasilitas pelabuhan penyeberangan 
yang di pelihara

Jumlah fasilitas pelabuhan penyeberangan 
yang tersedia

Laporan 
Bidang 

Angkutan 
Jalan

X 100 
%

X 100 %



2 Meningkatnya 
Pelayanan 
Angkutan

Persentase Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Angkutan 
Umum

Jumlah Angkutan Pedesaan yang Melayani 
Trayek

Jumlah Angkutan Pedesaan yang ada

Laporan 
Bidang 

Angkutan 
Jalan 

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANGGAI

Drs. TASRIK DJIBRAN
PEMBINA UTAMA MUDA TINGKAT I, IV/c

NIP. 19631203 199203 1 007

Luwuk,       Januari 2019
YANG MEMBUAT

I NYOMAN NANTERI, SH.
PEMBINA, III/d

NIP. 19661122 198903 1 007

X 100 
%



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kepala Seksi Angkutan Darat 
Tugas Pokok : Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan angkutan darat meliputi penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 
angkutan darat berdasarakan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Pokok : a. Merencanakan kegiatan Seksi Angkutan Darat berdasarkan program 
operasional Bidang ;

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Angkutan Darat sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Angkutan Darat berdasarkan 
tugas dan fungsi;

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan angkutan darat sesuai 
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan jaringan trayek angkutan 
pedesaan, baik rute, jumlah dan jenis kendaraan serta penyiapan bahan 
pengelolaan pemberian kartu kontrol angkutan barang sesuai ketentuan yang 
berlaku;

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemilihan awak kendaraan teladan (AKUT) 
dan penyusunan bahan penilaian wahana tata nugraha (WTN) sesuai 
ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
permohonan izin trayek angkutan kota, angkutan perdesaan serta penyiapan 
bahan penyusunan pengelolaan pemberian perizinan yang bersifat insedentil 
dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan melaksanakan program perencanaan tarif angkutan kota dan 
pedesaan, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan oleh 
pemerintah sesuaiketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan Pengawasan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan darat sesuai kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku;



j. Melaksanakan Pengoperasian membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi 
Angkutan Darat sesuai dengan ketentuan yang berlakumembuat laporan 
pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Darat sesuai pencapaian / target kinerja; 

k. Melaksanakan melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh 
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

l.     Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja 
Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan Sumber Data

2 Terlaksananya 
Penyuluhan Ketertiban 
Lalu Lintas dan 
Angkutan

Jumlah Peserta 
Penyuluhan 
Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan

Jumlah Peserta yang 
mengikuti penyuluhan

Laporan Tahunan 
Seksi Angkutan 
Darat

KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN

I NYOMAN NANTERI, SH.
Pembina, III/d

NIP. 19661122 198903 1 007

Luwuk,       Januari 2019

YANG MEMBUAT

BUDI WIYONO
Penata,  III/c

NIP.19670125 199103 1 010



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kepala Seksi Pengelolaan Terminal
TugasPokok : Kepala Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai  tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pengelolaan terminal meliputi penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan terminal, 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pokok a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelola Terminal berdasarkan program 
operasional bidang; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengelola Terminal sesuai dengan 
ketentuan dan rencana kerja;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengelolaan Terminal   berdasarkan 
tugas dan fungsi;

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan terminal sesuai hasil 
analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan pengoperasian, pembinaan dan bimbingan teknis kepad apetugas 
operasional terminal angkutan penumpang dan angkutan barang sesuai ketentuan 
yang berlaku;

f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama di bidang pengelolaan 
terminal sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan melaksanakan evaluasi data hasil pemungutan retribusi 
terminal sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan dan menghimpun data laporan perjalanan kendaraan dan 
penumpang di terminal sebagai data evaluasi angkutan sesuai ketentuan yang 
berlaku;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi pengelolaan Terminal sesuai 
denganketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan Pengawasan membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi 
pengelolaan terminal sesuai pencapaian/target kinerja; dan

l. Melaksanakan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya.



.

No Sasaran (Kinerja 
Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan
Sumber 

Data

1 Terlaksananya 
Pembangunan Gedung 
Terminal

Jumlah  Sarana 
Penunjang Gedung  
Terminal yang 
Dibangun

Jumlah Pos Pembantu 
pemunggutan Retribusi 
yang dibangun

Jumlah Sumur Bor yang 
dibangun

Laporan 
Tahunan 
Seksi 
Pengelola 
Terminal

KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN

I NYOMAN NANTERI, SH.
PEMBINA, III/d

NIP. 19661122 198903 1 007

Luwuk,     Januari 2019

YANG MEMBUAT

AMRAN MUID, SH
Penata,  III/c

NIP. 19720430 200212 1 006



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kepala Seksi Saranadan Prasarana
Tugas Pokok : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana perhubungan darat 
meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 
sarana dan prasarana perhubungan darat, berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Fungsi Pokok : a. Merencanakan kegiatanSeksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 
berdasarkan program operasional bidang;

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan 
Darat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana 
Perhubungan Darat berdasarkan tugas dan fungsi;

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan sarana dan prasarana perhubungan 
darat sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan perencanaan umum dan tempat pengelolaan perparkiran dalam 
wilayah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten sesuai 

f. Melaksanakan pembangunan,pemeliharaan, pengoprasian, pengawasan 
pelabuhan penyeberangan kabupaten dan menghimpun data laporan 
perjalanan kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan angkutan 
serta evaluasi data hasil pemungutan retribusi pelabuhan penyeberangan 
sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengesahan rancang bangun 
dan pembangunan terminal barang dan terminal penumpang tipe C sesuai 
ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan dan menunjuk lokasi pengeloaan pemeliharaan dan ketertiban 
tempat pemberhentian (Halte) untuk kendaraan umum di kabupaten sesuai 
ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
sarana dan prasarana perhubungan darat sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana dan 
Prasarana Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana 
Perhubungan Darat sesuai pencapaian/target kinerja; 

l. Membuat melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya.



No Sasaran (Kinerja 
Kegiatan)

Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber Data

1 Terlaksananya 
Pembangunan Halte 
Bus

Jumlah Halte Bus yang 
Dibangun

Jumlah Halte Bus Laporan Seksi 
Sarana & 
Prasarana

2 Terlaksananya 
Rehabilitasi 
Pelabuhan 
Penyeberangan

Jumlah Jembatan 
Pelabuhan 
Penyeberangan yang 
direhabilitasi

Jumlah fasilitas dermaga yang 
direhabilitasi

Jumlah fasilitas Genset yang 
dipelihara

Laporan Seksi 
Sarana & 
Prasarana

KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN

I NYOMAN NANTERI, SH.
PEMBINA, III/d

NIP. 19661122 198903 1 007

Luwuk,      Januari 2019

YANG MEMBUAT

HARIS TOBIGO, S.Sos.
Penata Tingkat I,  III/d

NIP.19720701 199303 1 011



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengawas Angkutan dan Terminal

2. Tugas : a. Menerima dan menginventarisasi data angkutan darat dan data 
terminal untuk diproses lebih lanjut agar mempermudah 
kegiatan pengawasan angkutan dan terminal

b. Melaksanakan program perencanaan tariff angkutan kota dan 
pedesaan, pengawasan pelaksanaan tariff angkutan yang 
ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku 
agar kesesuaian tarif angkutan dapat tercapai

c. Menghimpun data laporan perjalanan kendaraan dan 
penumpang di terminal sebagai data evaluasi angkutan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan kinerja

d. Melaksanakan evaluasi data hasil pemungutan retribusi 
terminal sesuai ketentuan yang berlaku sehingga target 
pendapatan retribusi terminal dapat dicapai

e. Mengidentifikasi data angkutan darat dan data terminal sesuai 
prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan untuk 
meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaannya

f. Mengawasi kegiatan angkutan darat dan kegiatan di terminal 
sesuai prosedur guna tercapainya sasaran diharapkan

g. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan 
evaluasi dan pertanggung jawaban agar pelaksanaan kegiatan 
terkendali dan berkesinambungan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik 
secara tertulils maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengawas Angkutan dan Terminal

ISKANDAR AIMANG, SH
NIP. 19730329 200701 1 013

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

Bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

-jumlah data peserta penyuluhan 
ketertiban lalu lintas dan angkutan

Laporan data 
penyuluhan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengawas dan pembina angkutan

2. Tugas : a. Menerima dan Menginventarisasi data angkutan darat sesuai 
prosedur untuk diproses lebih lanjut

b. Mengklasifikasi data angkutan darat sesuai prosedur untuk 
kelancaran pelaksanaan pengawasan

c. Mengidentifikasi data angkutan darat sesuai prosedur dalam 
rangka pelaksanaan pengawasan

d. Melaksanakan program perencanaan tariff angkutan kota dan 
pedesaan, pengawasan pelaksanaan tariff angkutan yang 
ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuang yang berlaku

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan angkutan darat sesuai kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku

f. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan 
evaluasi dan pertanggung jawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik 
secara tertulis maupun lisan

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengawas dan Pembina Angkutan

NIRWAN T. DAYANUN, SH
NIP. 19690412 200902 1 002

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

Bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

-jumlah data peserta penyuluhan 
ketertiban lalu lintas dan angkutan

Laporan data 
penyuluhan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengawas dan pembina angkutan

2. Tugas : a. Menerima dan Menginventarisasi data angkutan darat sesuai 
prosedur untuk diproses lebih lanjut

b. Mengklasifikasi data angkutan darat sesuai prosedur untuk 
kelancaran pelaksanaan pengawasan

c. Mengidentifikasi data angkutan darat sesuai prosedur dalam 
rangka pelaksanaan pengawasan

d. Melaksanakan program perencanaan tariff angkutan kota dan 
pedesaan, pengawasan pelaksanaan tariff angkutan yang 
ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuang yang berlaku

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan angkutan darat sesuai kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku

f. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan 
evaluasi dan pertanggung jawaban

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik 
secara tertulis maupun lisan

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengawas dan Pembina Angkutan

SRI YULIYANTI
NIP. 19670709 199312 02 003

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

Bahan/data 
penyuluhan 
ketertiban lalu 
lintas dan 
angkutan

-jumlah data peserta penyuluhan 
ketertiban lalu lintas dan angkutan

Laporan data 
penyuluhan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Pemeriksa ASDP Pelabuhan penyeberangan Ferry

2. Tugas : a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan 
penyeberangan kabupaten guna tercapainya sasaran yang diharapkan

c. Melakukan pengawasan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan 
kabupaten agar pelaksanaan pekerjaan dapat di lakukan dengan lancar

d. Menghimpun data laporan perjalanan kendaraan dan penumpang di 
pelabuhan penyeberangan guna Evaluasi dan sebagai laporan kepada 
pimpinan

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Pemeriksa ASDP Pelabuhan 

Penyeberangan Ferry

EKO WINARTO
NIP. 19771214 200801 1 013

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan 
jembatan 
pelabuhan 
penyeberangan

Bahan/data 
kebutuhan 
jembatan 
pelabuhan 
penyeberangan 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
jembatan pelabuhan penyeberangan 
yang disediakan

Laporan data 
kegiatan 
pemeliharaan 
jembatan 
pelabuhan 
penyeberangan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengawas dan pembina angkutan

2. Tugas : a. Menyusun program kerja,perlengkapan obyek kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b. Memantau target Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat agar terdapat 
kesesuaian dengan rencana awal

c. Melaksanakan penyiapan bahan jaringan trayek angkutan pedesaan, 
baik rute, jumlah dan jenis kendaraan serta penyiapan bahan 
pengelolaan pemberian kartu kontrol angkutan barang sesuai ketentuan 
yang berlaku guna memaksimalkan kinerja

d. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam 
rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu 
untuk mencapai hasil yang optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan

HALID MUHAMMAD
NIP. 19730110 200701 1 015

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

- Jumlah bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
kegiatan uji 
petik 
kendaraan 
bermotor



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengawas dan pembina angkutan

2. Tugas : a. Menyusun program kerja,perlengkapan obyek kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b. Memantau target Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat agar terdapat 
kesesuaian dengan rencana awal

c. Melaksanakan penyiapan bahan jaringan trayek angkutan pedesaan, 
baik rute, jumlah dan jenis kendaraan serta penyiapan bahan 
pengelolaan pemberian kartu kontrol angkutan barang sesuai ketentuan 
yang berlaku guna memaksimalkan kinerja

d. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam 
rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu 
untuk mencapai hasil yang optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan

RUSTIA
NIP. 19651107 200501 2 003

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

- Jumlah bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
kegiatan uji 
petik 
kendaraan 
bermotor



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan

2. Tugas : a. Menyusun program kerja,perlengkapan obyek kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b. Memantau target Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat agar terdapat 
kesesuaian dengan rencana awal

c. Melaksanakan penyiapan bahan jaringan trayek angkutan pedesaan, 
baik rute, jumlah dan jenis kendaraan serta penyiapan bahan 
pengelolaan pemberian kartu kontrol angkutan barang sesuai ketentuan 
yang berlaku guna memaksimalkan kinerja

d. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam 
rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu 
untuk mencapai hasil yang optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan

SOFYA RATNA SAIDA
NIP. 19800423 200902 2 004

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

Bahan/data uji 
petik kendaraan 
bermotor

- Jumlah bahan/data uji petik 
kendaraan bermotor

Laporan data 
kegiatan uji 
petik 
kendaraan 
bermotor



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Balantak

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Balantak

ASRAN ASAMIN
NIP. 19751010 200701 1 023

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Batui

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Batui

ASMAN Z. MUDA
NIP. 19630806 200801 1 002

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Bunta

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Bunta

HAMZAH Y. RIFAI, S.Kom
NIP. 19820403 200902 1 003

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Luwuk Selatan

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Luwuk Selatan

HAMSAH MALIA
NIP. 19650410 198601 1 004

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Makapa

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Makapa

SOFYAN LAIMPA
NIP. 19830927 200801 1

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Pagimana

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Pagimana

SUNAN K. ESENG
NIP. 19660606 198803 1 027

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Terminal Toili

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan terminal meliputi Fasilitas 
Utama dan Fasilitas pendukung sesuai hasil analisis data, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik

b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas dan kerjasama di bidang 
pengelolaan terminal sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat 
memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan sebaik-baiknya

c. Memantau kegiatan di terminal untuk peningkatan dan pencapaian 
target agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal

d. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Terminal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir 
penyimpangan dalam pelaksanaanya

e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pemantauan kegiatan di 
terminal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaanya, 
agar kegiatan pengelolan terminal dapat terlaksana secara terpadu dan 
optimal

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya guna Mengoptimalkan kinerja

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara 
tertulis maupun lisan untuk memaksimalkan kinerja

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Terminal Toili

MAULUDDIN POLO, S.Sos
NIP. 19630813 199503 1 005

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal

Bahan/data 
kebutuhan sarana 
penunjang 
gedung terminal 
yang disediakan

Jumlah Bahan/data kebutuhan 
sarana penunjang gedung terminal 
yang disediakan

Laporan data 
pembangunan 
pos pembantu 
retribusi



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Bidang Pelayaran dan Kebandaraan

Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan Operasional Pelayaran dan Kebandaraan meliputi 
penyiapan perumusan kebijakan,penyiapan pelaksanaan kebijakan,pelaksanaan 
evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi bidang Pelayaran dan 
Kebandaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pokok:a. Merencanakan kebijakan kebandaraan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

b. Memberi Petunjuk Pada bawahan seksi Kebandaraan berdasarkan Aturan yang 
berlaku.

c. Mendistribusikan tugas Izin mendirikan bangunan dalam kawasan Keselamatan 
Operasi Penerbangan (KOP).

d. Menyiapkan bahan Rekomendasi pembangunan dalam Bandara Udara.
e. Menyiapkan izin lokasi Bandara Udara antar Kabupaten Dalam Provinsi.
f. Membimbing dan mengembangkan Kinerja Seksi.
g. Melaporkan kegiatan seksikepadaKepalaBidang.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Progam : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sapras Perhubungan
3.  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



No. Sasaran (Kinerja 
Program)

Indikator 
Pogram

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber 
Data

Persentase 
sarana dan 
prasarana 
perhubungan 
yang 
dibangun

Jumlah Sapras Pelayaran & Kebandaraan yang 
dibangun

Jumlah Sapras Pelayaran & Kebandaraan yang ada

Laporan 
Bidang

Pelayaran & 
Kebandaraan

1 Meningkatnya Sarana 
dan Prasarana 
Perhubungan

Persentase 
sapras 
Perhubungan 
dalam 
kondisi baik

Jumlah Sapras Pelayaran & Kebandaraan dalam 
kondisi baik

Jumlah Sapras Pelayaran & Kebandaraan yang ada

Laporan 
Bidang

Pelayaran & 
Kebandaraan

2 Meningkatnya 
Pelayanan Angkutan

Persentase 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Angkutan 
Umum

 Jmlh Penyedia Jasa Pelayaran & Kebandaraan yang 
mengikuti Penyuluhan & Sosialisasi

Jumlah Penyedia Jasa Pelayaran & Kebandaraan yang 
ada

Laporan 
Bidang

Pelayaran & 
Kebandaraan

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. 

BANGGAI

Luwuk,     Januari 2019

YANG MEMBUAT

X 100 
%

X 100 
%

X 100 %



Drs. TASRIK DJIBRAN
Pembina Utama Muda Tingkat I, IV/c

NIP. 19631203 199203 1 007

UTU MANGKONA, SH
Pembina, IV/a

NIP. 19660930 199403 1 011

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Seksi Kebandaraan

Tugas Pokok  : 

1. Merencanakan kebijakan kebandaraan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
2. Memberi Petunjuk Pada bawahan seksi Kebandaraan berdasarkan Aturan yang berlaku.
3. Mendistribusikan tugas Izin mendirikan bangunan dalam kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KOP).
4. Menyiapkan bahan Rekomendasi pembangunan dalam Bandara Udara.
5. Menyiapkan izin lokasi Bandara Udara antar Kabupaten Dalam Provinsi.
6. Membimbing dan mengembangkan Kinerja Seksi.
7. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Form
ulasi Perhitungan

Sumber 
Data

1 Terlaksananya Sosialisasi 
Jasa Travel Penerbangan

Jumlah Travel 
Penerbangan yang 
Mengikuti Sosialisasi

 Jumlah Travel 
Penerbangan

Laporan 
Seksi 
Kebandara
an



KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN KEBANDARAAN

UTU MANGKONA, SH
Pembina, IV/a

NIP. 19660930 199403 1 011

Luwuk,      Januari 2019
YANG MEMBUAT

SUPIYOTO
PenataTkt.I,  III/c

NIP. 19630720 199103 1 004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Kepala Seksi Kepelabuhanan
Tugas Pokok : a. Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhanan berdasarkan  peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  b. Memberi petunjuk pada bawahan seksi Kepelabuhanan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku;
c. Mendistribusikan tugas pada bawahan seksi Kepelabuhanan sesuai ketentuan 

yang berlaku;
d. Merekomendasikan izin untuk lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus 

serta jasa pelayanan pelabuhan diluar kewenangan kabupaten dengan jasa 
pelabuhan kabupaten.

e. Penetapan pengelolaan DUKS dipelabuhan local kabupaten, daerah lingkungan 
kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) bagi pelabuhan lokal.

f. Mengkaji dan menetapkan tarif  bongkar muat dan tarif jasa pelabuhan untuk 
pelayanan lintas lokal kabupaten  bersama unsur terkait.

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup seksi Kepelabuhanan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 
dan lancar.

h. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang;
i. Melaksanakan  tugaslain yang diberikan oleh atasan;

N
o

Sasaran 
(Kinerja 

Kegiatan)

Indikator  Kegiatan Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber Data

1 Terlaksananya 
Penyuluhan 
Lapangan 
Tentang 
Keselamatan 
Pelayaran

Jumlah Peserta Penyuluhan 
Lapangan Tentang 
Keselamatan Pelayaran

Jumlah Peserta Penyuluhan 
Kepelabuhanan

Laporan Seksi 
Kepelabuhanan

KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN KEBANDARAAN

UTU MANGKONA, SH
Pembina, IV/a

NIP. 19660930 199403 1 011

Luwuk,      Januari 2019

YANG MEMBUAT

ARFAN
PEMBINA, III/c

NIP. 19710410 199203 1 004





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI

Unit Kerja : Seksi Keselamatan Pelayaran

Tugas Pokok   :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan Pelayaran berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

2. Memberi petunjuk pada bawahan seksi Keselamatan Pelayaran berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.

3. Mendistribusikan tugas pada bawahan seksi keselamatan Pelayaran sesuai 
ketentuan yang berlaku.

4. Merekomendasikan pemberian izin usaha salvage termasuk kegiatan penyelamatan 
bawah air kotor GT kecil dari 7.

5. Melaksanakan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi 
kotor GT lebih kecil dari 7.

6. Menertibkan surat tanda kebangsaan kapal dengan ukuran GT lebih kecil dari 7.
7. Melaksanakan pengamanan, penertiban dan penanggulangan pencemaran laut, 

patroli serta bantuan SAR dipelabuhan dengan memperhatikan perundang-
undangan yang berlaku.

8. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup seksi Keselamatan Pelayaran 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 
tertib dan lancar.

9. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.
10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.



No Sasaran (Kinerja 
Kegiatan)

Indikator 
Kegiatan

Penjelasan/FormulasiPerhitunga
n

Sumber Data

1 Terlaksananya 
Penyuluhan Lapangan 
Tentang Keselamatan 
Pelayaran

Jumlah Peserta 
Penyuluhan 
Lapangan 
Tentang 
Keselamatan 
Pelayaran

Jumlah Peserta Penyuluhan Laporan Seksi 
Keselamatan 
Pelayaran

Luwuk,     Januari 2019

YANG MEMBUAT

HENDRA PRAYUDI URUSI, S.Kom
Pembina,III/d

NIP. 19770831 199903 1 011

KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN 
KEBANDARAAN

UTU MANGKONA, SH
Pembina, IV/a

NIP. 19660930 199403 1 011



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data

2. Tugas : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode 
dan teknik dalam mengolah data kebandaraan

b. Mengumpulkan dan memeriksa data kebandaraan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
kegiatan berdasarkan jenis dan data bandara

c. Menganalisis data kebandaraan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengajislkan kebenaran 
informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang 
masuk

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data 
kebandaraan yang masuk sesuai dengan prosedur ketentuan 
yang berlaku;

e. Mencatan perkembangan dan permasalahan data kebandaraan 
secara periodic sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

f. Mengolah dan menyajikan data kebandaraan dalam bentuk 
yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan baik secara tertulis maupun lisan

3. Fungsi : -

No. Sasaran 
Kinerja 

Indikator 
Kinerja 

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan

Sumber 
Data



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Pelayaran dan Kebandaraan
Pengolah Data

CHERLY KRISTINA BALAE
NIP. 19820123 200801 2 008

Kegiatan Kegiatan

1 Tersedianya 
bahan/data 
sosialisasi jasa 
travel 
penerbangan

Bahan/data 
sosialisasi jasa 
travel 
penerbangan

- jumlah peserta sosialisasi jasa 
travel penerbangan

Laporan seksi 
kebandaraan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Layanan Pelabuhanan Rakyat

2. Tugas : a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 
operasional di pelabuhan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan 
dapat berjalan dengan baik

b. Memantau, petugas administrasi, operasional dan 
pemeliharaan fasilitas pelabuan sesuai dengan bidang 
tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan 
rencana awal

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penympangan dalam 
pelaksanaan

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dana tau instansi 
lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat 
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik 
secara tertulis maupun lisan

3. Fungsi : -



Luwuk,      Januari 2019

Bidang Angkutan Jalan 
Pengelola Layanan Pelabuhan Rakyat

ANUS LIAAS
NIP. 19810724 200801 1 003

No. Sasaran Kinerja 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data

1 Tersedianya 
bahan/data 
penyuluhan 
lapangan tentang 
keselamatan 
pelayaran

Bahan/data 
penyuluhan 
lapangan tentang 
keselamatan 
pelayaran

- Jumlah peserta yang ikut 
penyuluhan lapangan

Laporan Seksi 
Kepelabuhanan


