
1 Jabatan : KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Persentase Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni / Jumlah 

Rumah dalam kurun waktu 

tertentu x 100 %

Dokumen Database perumahan

Persentase Penanganan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh

Jumlah komunitas perumahan 

yang diberdayakan / jumlah 

komunitas perumahan yang ada X 

100 %

SK Kawasan Kumuh

Persentase Penyuluhan dan 

Pengawasan Lingkungan Sehat 

Perumahan

Jumlah komunitas perumahan 

yang diberdayakan / jumlah 

komunitas perumahan yang ada X 

100 %

SK Kawasan Kumuh, Bahan Penyuluhan dan 

Laporan Kegiatan, Bahan Perlengkapan 

kegiatan yaitu yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan kegiatan dan dibuatkan laporan 

pelaksanaan kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan operasional perumahan dan permukiman meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas pengembangan kawasan, 

pembangunan dan bina mitra perumahan dan permukiman serta pembinaan, pengawasan, pengendalian perumahan dan 

permukimanberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal.

Merencanakan Operasional bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan

Mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perumahan dan permukiman sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana program perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku 

guna optimalisasi pemanfaatan penyusunan program

Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan kebijakan daerah  serta rencana perumahan dan permukiman sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas pelaksanaan sasaran kinerja

Melaksanakan fasilitasi dan pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dan aparat dalam perencanaan perumahan dan 

permukiman sesuai rencana  dan program  pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas pelaksanaan kinerja

Mengevaluasi   pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang perumahan dan permukimansesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana 

sesuai sasran/target kinerja.

Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan 

dilaksanakan dengan tepat dan benar

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Perumahan dan Permukiman sesuai pencapaian /target kinerja sebagai pertanggung jawaban 

kepada pimpinan

KEPALA BIDANG

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Drs. ARIFUDDIN, M.Si.

NIP. 19650801 199404 1 001

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas 

Perumahan dan Prasarana, 

sarana, Utilitas Umum 

2 Meningkatnya Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh

Luwuk, 



1 Jabatan : KEPALA SEKSI BINA MITRA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah rumah tidak layak huni 

Yang Terfasilitasi

Fasilitasi Bantuan Perumahan bagi 

Rumah Tidak Layak Huni menjadi 

Layak Huni 

Dokumen Database perumahan

Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman berdasarkan program operasional 

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan 

rencana agar terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman berdasarkan tugas dan 

fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

NIP. 19721002 200012 2 003

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksanan dengan baik

Melaksanakan pendataan kajian analisa terhadap prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangan perumahan 

serta peningkatan kawasan permukiman sesuai ketentuan  yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

Melaksanakan penyiapan, penghimpunan, dan pemeliharaan dokumen, surat izin usaha pembangunan perumahan, surat izin layak 

huni, surat izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha pengelolaan perumahan dan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan bina mitra perumahan dan pemukiman meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi pelaporan serta pelaksanaan administrasi  

pembangunan dan bina mitra perumahan dan permukiman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai 

hasil yang maksimal

SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya Bantuan 

Perumahan Layak Huni

Luwuk, 

KEPALA SEKSI BINA MITRA

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ROSNIATI DJIBO, ST

Melaksanakan  pengkoordinasian pembangunan pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi jaringan jalan, drainase primer, 

lingkungan, drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan,air bersih dan mandi cuci kakus di kawasan perumahan dan 

permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik

Melaksanakan pendataan, verifikasi dan pengusulan  pembangunan rumah tidak layak huni, rumah khusus dan rumah susun dan 

perumahan kumuh sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan 

dan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman sesuai pencapaian/target 

kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya



1 Jabatan : PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1

Jumlah Data/Bahan Format 

Database perumahan per desa/ 

kelurahan

Jumlah rumah layak huni / Jumlah 

Rumah pada kurun waktu 

tertentu x 100 %

Proposal BSPS yang telah terverikasi dan 

Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen perizinan

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data  dokumen perizinan yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data  dokumen perizinan secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan data dokumen perizinan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN

Mengumpulkan dan memeriksa data  dokumen perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data dokumen perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 

dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Tersediannya Data/Bahan 

Format data base yang terisi 

lengkap

Luwuk, 

PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN

MULYO MINATIN, ST

NIP. 19710425 200701 1 017



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Peserta Penyuluhan 

Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah peserta penyuluhan 

lingkungan sehat Perumahan SK Kawasan Kumuh/Bahan Penyuluhan dan 

Laporan Kegiatan

2 Jumlah Masyarakat yang ikut 

Berperan Serta Dalam Pelestarian 

Lingkungan Perumahan

Jumlah masyarakat yang ikut 

berperan serta dalam pelestarian 

lingkungan perumahan

SK Kawasan Kumuh/Bahan Perlengkapan 

kegiatan yaitu yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan kegiatan dan dibuatkan laporan 

pelaksanaan kegiatan

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman meliputipenyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan 

administrasi tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal

Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman berdasarkan program 

operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman sesuai dengan 

ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukimanberdasarkan 

tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan 

Permukiman sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Penyuluhan  

kualitas Lingkungan sehat 

perumahan Permukiman

Terlaksananya Partisipasi 

masyarakat dalam Pelestarian 

Lingkungan Perumahan

Luwuk, 

Melaksanakan perencanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pengarahan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap terhadap pekerjaan lapangan pembangunan fisik (arsitektur, konstruksi dan 

kelengkapan bangunan lainnya sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan serta melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar

Melaksanakan pengarahan dalam rangka pelestarian bangunan-bangunan yang mengandung nilai historis atau memiliki arsitektur 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efisien

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 

Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

ZULKIFLI SAADJAD, SE

NIP. 19690824 199303 1 010



1 Jabatan : PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Bahan Materi Penyuluhan 

dan laporan Kegiatan Lingkungan 

sehat perumahan Permukiman

Tersedianya Narasumber kegiatan 

penyuluhan

Bahan Penyuluhan dan Laporan Kegiatan

2 Jumlah Bahan perlengkapan 

kegiatan dan Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya materi penyuluhan 

lingkungan sehat perumahn

Bahan Perlengkapan kegiatan yaitu yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dan 

dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan

Menerima dan meninventarisasi kegiatan perumahan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut

Mempelajari data kegiatan perumahan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan

Mengawasi kegiatan  perumahan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasran yang diharapkan

Mengevaluasi dan mengkonsulatsikan permasalahan yang timbul dengan pejabat berwenang dan terkait sesuai prosedur agar 

tercapai sasaran yang diharapkan

Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan

ABD. KAMIL LASADAM

NIP. 19741114 201001 1 005

SASARAN 

Tersedianya Bahan Materi 

Penyuluhan Lingkungan sehat 

perumahan Permukiman dan 

Laporan Kegiatan

Tersedianya Bahan  

Perlengkapan Kegiatan dan 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Luwuk, 

PENGAWAS TATA BANGUNAN

DAN PERUMAHAN



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen RP3KP Jumlah dokumen RP3KP

Dokumen Data base perumahan

2 Jumlah Dokumen Data Base 

Perumahan

Jumlah Dokumen Data Base 

Perumahan
Dokumen Data base perumahan

3 Jumlah Dokumen Penetapan 

Lokasi dan Perencanaan 

Penanganan PKP Kumuh

Jumlah Dokumen Penetapan 

Lokasi dan Perencanaan 

Penanganan Perumahan dan 

Permukiman Kumuh

SK kawasan kKumuh

4 Luasan Kawasan Perumahan dan 

Permukiman Kumuh yang 

tertangani

Jumlah Luasan Kawasan 

Perumahan dan Permukiman 

Kumuh yang tertangani
SK Kawasan Kumuh

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan meliputi penyiapan bahan perumusan  kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan kawasan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pengembangan Kawasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan Kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN KEGIATAN

Tersusunnya Dokumen Rencana 

Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Kawasan sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan 

baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Kawasan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Pengembangan Kawasan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik

Melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan manual di bidang perumahan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

Melaksanakan pemeriksaan bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik perencanaan dan bantuan fisik pembangunan kawasan 

perumahan sebagai stimulan sesuai  dan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar 

Melaksanakan pengumpulan, pemuktahiran dan penyimpanan data serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rencana 

pembangunan rumah formal dan swadaya sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik

NURSIDI TONANG, S.Sos

NIP. 19650801 199404 1 001

Terusunnya Dokumen Data Base 

Perumahan

Terlaksananya Penetapan Lokasi 

dan Perencanaan Penanganan 

Perumahan dan Permukiman 

Kumuh

Terlaksananya Peningkatan 

Kualitas Perumahan dan 

Permukiman Kumuh

Luwuk, 

KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN KAWASAN



1 Jabatan : PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan

Dokumen Teknis (KAK dan RAB) 

dan Laporan (Laporan Awal, 

Antara dan Laporan . Akhir) 

Dokumen Data base perumahan dan SK 

Kawasan Kumuh

2 Jumlah Data/Bahan Format 

Database perumahan per desa/ 

kelurahan

Jumlah Dokumen Teknis (KAK dan 

RAB) dan Laporan (Laporan Awal, 

Antara dan Laporan Akhir) 

Dokumen Data base perumahan dan SK 

Kawasan Kumuh

3 Jumlah Data Laporan Hasil 

Penilaian Kawasan Kumuh

Laporan Hasil penilaian Kawasan 

Permukiman kumuh yang telah 

disurvey dan diidentifikasi
Dokumen Data base perumahan dan SK 

Kawasan Kumuh

4 Jumlah  Dokumen Teknis dan 

Laporan Penanganan kawasan 

kumuh

Dokumen Teknis (Gambar, RAB 

dan Rencana Kerja dan Syarat 

Teknis) dan Laporan Pengawasan
Dokumen Data base perumahan dan SK 

Kawasan Kumuh

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di Seksi Pembinaan, 

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

sesuai yang diinginkan

Menyusun program kerja, bahan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

Memantau pengembangan Perumahn dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian 

dengan rencana awal

Tersediannya Data/Bahan 

Format data base yang terisi 

lengkap

Tersediannya Data Laporan Hasil 

Penilaian Lokasi Kawasan Kumuh

Tersedianya  Dokumen Teknis 

dan Laporan Penanganan 

Kawasan Kumuh

Luwuk, 

PENGELOLA PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN

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

pelaksanaan

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

penyusunan program berikutnya

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai 

bentuk loyalitas

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai 

bentuk loyalitas

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Teknis 

dan Laporan Penyusunan 

Dokumen RP3KP

WARDAH HS. A. KARIM

NIP. 19840322 201504 2 001



1 Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA UTILITAS UMUM

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Persentase Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Perumahan

Luas Kawasan Perumahan dengan 

Sarana dan Prasarana dalam 

Kondisi Baik/Luas Kawasan 

Perumahan X 100 %

Renstra, Renja, DPA

Persentase Penyediaan dan 

Pemeliharaan Utilitas Perumahan

Luas Kawasan Perumahan yang 

didukung dengan Utilitas dalam 

Kondisi Baik/Luas Kawasan 

Perumahan X 100 %

Renstra, Renja, DPA

Mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Sarana dan Prasaran Utilitas Umum sesuai dengan tanggung jawab yang di 

berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Sarana dan Prasaran Utilitas Umum sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah

Melaksanakan  perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pembangunan,  penataan dan perawatan dekorasi kota, pembibitan taman-

taman  ornamen, taman, ruang terbuka hijau, penghijauan kota, penerangan jalan, penerangan taman, pedestrian dan taman 

pemakaman umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelayanan yang optimal

Melaksanakan  penyediaan relokasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas umum perumahan korban bencana serta fasilitasi 

penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum bagi perumahan yang terkena relokasi program pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaan tugas

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana dan 

sarana utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan bidang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan operasional sarana dan pasarana utilitas umum meliputi penyiapan perumusan  kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan  administrasi tugas  sertifikasi dan registrasi perumahan 

dan permukiman,  relokasi dan rehabilitasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal

Merencanakan Operasional bidang Sarana dan Prasaran Utilitas Umum berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Sarana dan Prasaran Utilitas Umum berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan

Luwuk, 

KEPALA BIDANG SARANA

DAN PRASARANA UTILITAS UMUM

HARDI M. DANI, SE

Mengevaluasi   pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar 

dapat diukur capaian kinerjanya

Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai pencapaian /target kinerja sebagai pertanggung 

jawaban kepada pimpinan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas 

Perumahan dan Prasarana, 

Sarana, Utilitas Umum 

NIP. 19740113200212 1 004



1 Jabatan : KEPALA SEKSI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Rumah Layak Huni Bagi 

MBR yang Terfasilitasi

Jumlah Rumah MBR yang 

terfasilitasi dengan 

Lembaga/Badan Usaha

Database Perumahan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Melaksanakan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan, perencanaan rumah serta 

perencanaan prasarana, sarana dan ulititas umum  PSU  tingkat kemampuan kecil sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan 

capaian kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan sertifikasi bagi orang dan Badan Hukum yang melaksanakan 

perancangan dan perencanaan PSU sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan capaian kinerja.

Melaksanakan, pertimbangan terhadap pemberian rekomendasi izin reklame yang berada pada taman kota dan ruang terbuka hijau 

dan pengawasan penempatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Relokasi dan Rehabilitasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan sertifikasi dan registrasi perumahan dan permukiman meliputi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan administrasi  tugas 

sertifikasi dan registrasi perumahan dan permukiman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman berdasarkan program operasional sekretariat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan 

rencana agar terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

MUHAMMAD RUSLY TONGKO, ST.

NIP. 19730801 200212 1 008

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman sesuai pencapaian/target kinerja 

sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya Pembangunan 

Perumahan dengan Lembaga / 

Badan Usaha

Luwuk, 

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI



1 Jabatan : PENGOLAH BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data Laporan Hasil 

Koordinasi

Laporan Fasilitasi pembangunan 

perumahan

1 Laporan (Data Lembaga/Badan Usaha di 

Bidang Perumahan dan Laporan Hasil 

Koordinasi)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengumpulan, Pendokumentasian dan pengolahan dibidang  Registrasi dan Sertifikasi yang dilengkapi hasil laporan 

responden terkait penyediaan sertifikasi bagi orang dan Badan Hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, me¬tode dan 

teknik dalam mengolah Data Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukian, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau 

badan hukum yang melaksanakan perancangan, perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan ulititas umum  PSU  

tingkat kemampuan kecil

SASARAN 

Tersedianya Data Laporan Hasil 

Koordinasi dengan 

Lembaga/Badan Usaha di Bidang 

Pengembangan Perumahan

Luwuk, 

PENGOLAH BAHAN REGISTRASI

DAN SERTIFIKASI

BOMBAY K. LADY

MMengumpulkan dan memeriksa data Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukian, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang 

atau badan hukum yang melaksanakan perancangan, perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan ulititas umum  

PSU  tingkat kemampuan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan untuk perancangan dan 

perencanaan PSU

Menyusun Laporan Bulanan kegiatan data Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukian sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku

Menyusun sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan, perencanaan rumah serta 

perencanaan prasarana, sarana dan ulititas umum  PSU  tingkat kemampuan kecil  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku

Mengolah dan menyajikan perancangan, perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan ulititas umum  PSU  tingkat 

kemampuan kecil  dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

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

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

NIP. 19730910 200801 1 010



1 Jabatan : KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN RELOKASI

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Izin Pemakaman yang 

Dikeluarkan

Jumlah Izin Pemakaman yang 

dikeluarkan

Permohonan Pemakaman

2 Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pemakaman yang Terbangun

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pemakaman yang terbangun

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan Pemakaman

3 Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pemakaman yang Dipelihara

Jumlah Sarana dan Praasarana 

Pemakaman yang terpelihara

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan Pemakaman

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Relokasi dan Rehabilitasi sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Melaksanakan penyiapan, perencanaan terkait penyediaan, penataan sarana dan prasarana utilitas umum Tempat Pemakaman 

Umum (TPU) sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan capaian kinerja untuk pelaksanaan capaian kinerja.

Melaksanakan Perencanaan pengawasan dan pemeliharaan terkait penyediaan dan penataan sarana dan prasarana Tempat 

Pemakaman Umum (TPU) sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik.

Melaksanakan  penyiapan pembantuan relokasi dan rehabilitasi prasarana dan sarana utilitas umum  sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaksanakan penyediaan relokasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas umum perumahan korban bencana dan fasilitasi 

penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum bagi perumahan yang terkena relokasi program pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku agar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Relokasi dan Rehabilitasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan relokasi dan rehabilitasi meliputi penyiapan bahan perumusan  kebijakan,   penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan serta  pelaksanaan administrasi tugas relokasi dan rehabilitasi berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapai hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Relokasi dan Rehabilitasi berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Relokasi dan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan 

baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Relokasi dan Rehabilitasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Pemakaman

Luwuk, 

KEPALA SEKSI REHABILITASI

DAN RELOKASI

RODRIGO S. POMPANA, ST

NIP. 19691105 200312 1 004

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Relokasi dan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Relokasi dan Rehabilitasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Perizinan 

Pemakaman

Terlaksananya pembangunan 

sarana dan prasarana 

pemakaman



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data Laporan Kondisi 

Sarana dan parasarana 

pemakaman dan Kebutuhan 

Pemeliharaan

Laporan Kondisi Sarana dan 

parasarana pemakaman dan 

Kebutuhan Pemeliharaan

Musrenbang, Usulan Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan Pemakaman, Laporan 

Kondisi Sarana dan parasarana pemakaman 

dan Kebutuhan Pemeliharaan

Mencatat perkembangan dan permasalahan Sarana dan Prasarana pemakaman umum secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan Sarana dan Prasarana pemakaman umum  dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 

lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Data Laporan 

Kondisi Sarana dan Prasarana 

Pemakaman dan Kebutuhan 

Pemeliharaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi peyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana 

pemakaman umum terkait perencanaan terkait penyediaan, penataan sarana dan prasarana utilitas umum Tempat Pemakaman Umum 

(TPU) agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Mengumpulkan dan memeriksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis 

Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Menganalisis Sarana dan Prasarana pemakaman umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Sarana dan Prasarana pemakaman umum yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah

Luwuk, 

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN UMUM

ABDULLAH

NIP. 19761219 200212 1 004



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Permohonan Perizinan 

Pemakaman

Jumlah Permohonan Izin 

Pemakaman

Permohonan Perizinan pemakaman yang 

telah terisi data yang lengkap

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi peyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana 

pemakaman umum terkait perencanaan terkait penyediaan, penataan sarana dan prasarana utilitas umum Tempat Pemakaman Umum 

(TPU) agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Mengumpulkan dan memeriksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis 

Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Menganalisis Sarana dan Prasarana pemakaman umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Sarana dan Prasarana pemakaman umum yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah

Mencatat perkembangan dan permasalahan Sarana dan Prasarana pemakaman umum secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN UMUM

ORA Dg. MALEWA

NIP. 19740422 200701 1 011

Mengolah dan menyajikan Sarana dan Prasarana pemakaman umum  dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 

lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya permohonan 

Perizinan Pemakaman yang 

Lengkap

Luwuk, 



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan Pengawasan Pekerjaan

Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan Pengawasan Pekerjaan

Dokumen Teknis (Gambar, RAB dan Rencana 

Kerja dan Syarat Teknis) dan Laporan 

Pengawasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi peyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana 

pemakaman umum terkait perencanaan terkait penyediaan, penataan sarana dan prasarana utilitas umum Tempat Pemakaman Umum 

(TPU) agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya  Dokumen Teknis 

dan Laporan Pengawasan 

Pekerjaan

Luwuk, 

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Mengumpulkan dan memeriksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis 

Sarana dan Prasarana pemakaman umum

Menganalisis Sarana dan Prasarana pemakaman umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Sarana dan Prasarana pemakaman umum yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah

Mencatat perkembangan dan permasalahan Sarana dan Prasarana pemakaman umum secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan Sarana dan Prasarana pemakaman umum  dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 

lanjut

PEMAKAMAN UMUM

MUH. ASLY, ST

NIP. 19740118 200212 1 004



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA UTILITAS UMUM

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Panjang Jalan Lingkungan dan 

Jalan Setapak di Perumahan yang 

terbangun dan terpelihara

Jumlah Panjang Jalan Lingkungan 

dan Jalan Setapak di Perumahan 

yang Terbangun

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan SarPras Perumahan

2 Jumlah Penerangan Jalan Umum 

yang disediakan

Jumlah Penerangan Jalan Umum 

yang disediakan

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan Penerangan

Jalan Umum

3 Jumlah Penerangan Jalan Umum 

yang dipelihara

Jumlah Penerangan Jalan Umum 

yang Dipelihara

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan Penerangan

Jalan Umum

4 Jumlah Ruang Terbuka Hijau, 

Ruang Terbuka Publik, Tugu dan 

Ornamen Kota yang ditata

Jumlah RTH, RTP, tugu dan 

Ornamen Kota yang ditata

Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan RTH dan

Pertamanan 

5 Jumlah Sarana dan Prasarana 

Taman yang dipelihara

Jumlah Taman Yang Dipelihara Musrenbang, Usulan

Proposal & Laporan

Pengelolaan Kegiatan RTH dan

Pertamanan 

Memberi petunjuk kepada bawahan SeksiPeningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Utilitas Umumsesuai dengan ketentuan dan 

rencana agar terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Utilitas Umum berdasarkan tugas dan 

fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Utilitas Umum 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Melaksanakan fasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Umum milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk pelaksanaan capaian kinerja.

Melaksanakan penyiapan, pembantuan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk pelaksanaan capaian kinerja

Melaksanakan Perencanaan penyediaan dan penataan prasarana dan sarana utilitas umum permukiman  sesuai  ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum meliputi penyiapan bahan perumusan  

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,serta  pelaksanaan administrasi tugas 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian 

hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Utilitas Umum berdasarkan program operasional sekretariat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Terlaksananya Pembangunan 

dan Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Lingkungan 

Perumahan

Tertatanya Ruang Terbuka Hiaju, 

Ruang Terbuka Publik,Tugu dan 

Ornamen Kota

Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Taman

Tersedianya Penerangan Jalan 

Umum

Terpeliharanya Penerangan Jalan 

Umum

Luwuk, 

Melaksanakan Perencanaan pengawasan, pemeliharaan, pembangunan, penataan dan perawatan dekorasi kota, pembibitan taman-

taman, ornamen, taman, ruang terbuka hijau, penghijauan kota, penerangan jalan, penerangan taman, pedestrian dan taman 

pemakaman umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 

Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai pencapaian/target 

kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS

SARANA DAN PRASARANA UTILITAS UMUM

JACUB MUHAMMAD, ST

NIP. 19690318 200012 1 006



1 Jabatan : PENGELOLA DAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN JALAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan Pengawasan pekerjaan

Jumlah Dokumen KAK 

Perencanaan Teknis 

Pembangunan Sarpras 

Perumahan, Jumlah Laporan 

Pengawasan, Jumlah Laporan 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dokumen Teknis (Gambar, RAB dan Rencana 

Kerja dan Syarat Teknis) dan Laporan 

Pengawasan

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

Mengumpulkan dan memeriksa data Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan yang masuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui langkah pemecahannya

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

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bhan, koordinasi dan penyusunan laporan di seksi Peningkatan Kualitas 

Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

PENINGKATAN JALAN

RAHMAT PAKAJI

NIP. 19641231 200701 1 122

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Teknis 

dan Laporan Pengawasan 

pekerjaan

Luwuk, 

PENGELOLA DAN PEMBANGUNAN



1 Jabatan : PENGELOLA DAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN JALAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan Pengawasan pekerjaan

Jumlah Dokumen KAK 

Perencanaan Teknis 

Pembangunan Sarpras 

Perumahan, Jumlah Laporan 

Pengawasan, Jumlah Laporan 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dokumen Teknis (Gambar, RAB dan Rencana 

Kerja dan Syarat Teknis) dan Laporan 

Pengawasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bhan, koordinasi dan penyusunan laporan di seksi Peningkatan Kualitas 

Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

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

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Teknis 

dan Laporan Pengawasan 

pekerjaan

Luwuk, 

PENGELOLA DAN PEMBANGUNAN

PENINGKATAN JALAN

Mengumpulkan dan memeriksa data Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan yang masuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui langkah pemecahannya

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

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

HARTO EMBA, ST

NIP. 19811018 200801 1 010



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis Jumlah Dokumen Teknis (Gambar, 

RAB dan Rencana Kerja dan Syarat 

Teknis)

Dokumen Teknis (Gambar, RAB dan Rencana 

Kerja dan Syarat Teknis)

Mencatat perkembangan dan permasalahn data prasaraana taman secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan data prasarana taman dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Teknis

Luwuk, 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bhan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana 

taman.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

Mengumpulkan dan memeriksa data prasarana  taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data prasarana taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 

dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data  prasarana pertamanan yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PENGELOLA SARANA DAN

PRASARANA TAMAN

JACK FEBRIKO

NIP. 19810216 201411 1 001



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Laporan Pengawasan Pekerjaan Jumlah Armada dan peralatan 

Taman yang terpelihara

Laporan Pengawasan Pekerjaan

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

Mengumpulkan dan memeriksa data prasarana  taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data prasarana taman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 

dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data  prasarana pertamanan yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah

Mencatat perkembangan dan permasalahn data prasaraana taman secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan data prasarana taman dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bhan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana 

taman.

PRASARANA TAMAN

SURYANI SAHADA

NIP. 19690202 199603 2 005

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Laporan 

Pengawasan Pekerjaan

Luwuk, 

PENGELOLA SARANA DAN



1 Jabatan : PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS PERTAMANAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Laporan Data Laporan Kondisi 

Sarana dan parasarana RTH dan 

Kebutuhan Pemeliharaan

Laporan Kondisi Sarana dan 

parasarana RTH dan Kebutuhan 

Pemeliharaan

SK Petugas Taman, Laporan Kondisi Sarana 

dan parasarana pemakaman dan Kebutuhan 

Pemeliharaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan dibidang lapangan petugas pertamanan.

Menerima dan meninventarisasi data kegiatan petugas pertamanan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut

Luwuk, 

PENGAWAS LAPANGAN

PETUGAS PERTAMANAN

JACK FEBRI

NIP. 19810216 201001 1 005

Mengawasi kegiatan petugas pertamanan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan

Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat berwenang dan terkait sesuai prosedur agar 

tercapai sasaran yang diharapkan

Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

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

SASARAN 

Tersedianya Data Laporan 

Kondisi Sarana dan Prasarana 

RTH dan Kebutuhan 

Pemeliharaan

Mempelajari data kegiatan petugas pertamanan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan



1 Jabatan : PENGELOLA PENERANGAN JALAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Teknis dan 

Laporan Pengawasan Pekerjaan

Dokumen Teknis (Gambar, RAB 

dan Spesifikasi Teknis) dan 

Laporan Pengawasan

Dokumen Teknis Barang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bhan, koordinasi dan penyusunan laporan di seksi Peningkatan Kualitas 

Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

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

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Teknis 

dan Laporan Pengawasan 

Pekerjaan

Luwuk, 

PENGELOLA PENERANGAN JALAN

Mengumpulkan dan memeriksa data penerangan Jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data pengelolaan penerangan jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran 

informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data pengelolaan penerangan jalan yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui langkah pemecahannya

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

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

AGUSTINUS T. WIRATPRABA, ST.

NIP. 19760919 201001 1 005



1 Jabatan : TEKNISI PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data Laporan Kondisi 

Penerangan Jalan Umum dan 

Kebutuhan Pemeliharaan

Jumlah Armada dan peralatan 

Listrik yang terpelihara, Jumlah 

petugas Listrik yang dikoordinir, 

Laporan Pengawasan pekerjaan

Nota Pembayaran Listrik, Laporan 

KondisiPenerangan Jalan Umum dan 

Kebutuhan Pemeliharaan

Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan listrik yang rusak

Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan listrik

Melaporkan kegiatan perbaikan mesin dan atau sistem jaringan listrik

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

SASARAN 

Tersedianya Data Laporan 

Kondisi Penerangan Jalan Umum 

dan Kebutuhan Pemeliharaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan peralatan listrik dan elektronika terkait 

penerangan jalan, penerangan taman, pedestrian dan taman pemakaman umum agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan berdaya 

guna.

Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan listrik

Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan listrik

Luwuk, 

TEKNISI PERALATAN LISTRIK

DAN ELEKTRONIKA

ANWAR ALI, A.Md.

NIP. 19820120 201001 1 010



1 Jabatan : KEPALA BIDANG IZIN LOKASI DAN SENGKETA TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Persentase Layanan Fasilitasi 

Permasalahan dan Perizinan 

Pertanahan dalam Kurun Waktu 

Tertentu

Jumlah Permasalahan dan 

Perizinan Pertanahan yang 

Terfasilitasi dalam Kurun Waktu 

Tertentu / Jumlah Permasalahan 

dan Perizinan dalam Kurun Waktu 

tertentu X 100 %

Data Permohonan Perizinan Pertanahan 

Kebutuhan Tanah 

Data Permasalahan Pertanahan yang Masuk

Memimpin dan melaksanakan operasional izin lokasi dan sengketa tanah meliputi penyiapan  perumusan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan  serta pelaksanaan administrasi  tugas  pemberian izin lokasi tanah, 

penyelesaian  sengketa tanah dan ganti rugi tanah, dan sengketa tanah serta  pengamanan dan penertiban aset tanah berdasarkan 

Peraturan Perundang-undanganyang berlaku untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal

Merencanakan Operasional bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan

Mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Izin Lokasi dan Sengketa Tanah sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

guna optimalisasi pelaksanaan kinerja

Melaksanakan penyusunan rencana dan pengawasan izin lokasi dan sengketa tanah sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan 

kualitas hasil pendataan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Meningkatnya fasilitasi 

Penyelesaian  permasalahan 

pertanahan dan perizinan 

pertanahan

Luwuk, 

KEPALA BIDANG IZIN LOKASI

 DAN SENGKETA TANAH

CHRISTIAN A.H LEGOH, SH

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam izin lokasi dan sengketa tanah sesuai 

ketentuan yang berlaku guna efektifitas pelaksanaan kinerja

Mengevaluasi   pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang  Izin Lokasi dan Sengketa Tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksanan sesuai sasaran/target kinerja

Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Izin Lokasi dan Sengketa Tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang  Izin Lokasi dan Sengketa Tanah sesuai pencapaian /target kinerja sebagai pertanggung 

jawaban kepada pimpinan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM

NIP. 19780829 200212 1 005



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERIAN IZIN LOKASI

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Rekomendasi  dan Surat 

Keputusan izin Pertanahan yang 

dikeluarkan

Banyaknya Permohonan Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah 

(IPPT)

Laporan permasalahan pertanahan, Laporan 

Fasilitasi permasalahan pertanahan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Pemerian Izin Lokasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik

Melaksanakan  penyiapan bahan dan data penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan manual pemberian perizinan 

pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak tekait dalam penerbitan izin lokasi dan perizinan pertanahan 

lainnya sesuai  ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan Pengelolaan administrasi dokumen perizinan pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar

Melaksanakan Perumusan rekomendasi dan rancangan keputusan Bupati terhadap penerbitan izin lokasi dan perizinan pertanahan 

lainnya sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberian izin lokasi meliputi penyiapan bahan perumusan  kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas pemberian izin lokasi berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Pemberian Izin Lokasi berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemberian Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan baik 

dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemberian Izin Lokasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan tugas

KEPALA SEKSI

PEMBERIAN IZIN LOKASI

NONY SATOLOM, S.Sos

NIP. 196412 200312 2 002

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberian Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberian Izin Lokasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terkoordinasinya Perizinan 

Pertanahan

Luwuk, 



1 Jabatan : PENGELOLA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Permohonan Perizinan 

Pertanahan yang masuk dan 

Rekomendasi yang diterbitkan

Jumlah Permohonan perizinan 

pertanahan yang yang masuk dan 

Rekomendasi yang diterbitkan. 

(Termasuk Dokumen  Pengukuran 

dan Pemetaan)

Laporan permasalahan dan Perizinan 

pertanahan, Laporan Fasilitasi permasalahan 

pertanahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di Seksi pemberian Izin Lokasi 

yang berhubungan dengan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak tekait dalam penerbitan izin lokasi dan perizinan 

pertanahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Fasilitasi 

Permohonan Pertanahan yang 

masuk kemudian diproses

Luwuk, 

PENGELOLA IZIN

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Mengumpulkan dan memeriksa data Izin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data Izin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data Izin Perubahan Penggunaan Tanah secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan data Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 

lanjut

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

WAHYUNI HAMU, SE.

NIP. 19820628 200801 2 004



1 Jabatan : PENGELOLA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Permohonan Perizinan 

Pertanahan yang masuk dan 

Rekomendasi yang diterbitkan

Jumlah Permohonan perizinan 

pertanahan yang yang masuk dan 

Rekomendasi yang diterbitkan. 

(Termasuk Dokumen  Pengukuran 

dan Pemetaan)

Laporan permasalahan dan Perizinan 

pertanahan, Laporan Fasilitasi permasalahan 

pertanahan

Mengumpulkan dan memeriksa data Izin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis data Izin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang masuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Mencatat perkembangan dan permasalahan data Izin Perubahan Penggunaan Tanah secara periodik sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan data Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 

lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di Seksi pemberian Izin Lokasi 

yang berhubungan dengan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak tekait dalam penerbitan izin lokasi dan perizinan 

pertanahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Izin Perubahan Penggunaan Tanah

FAISAL LABELO, ST.

NIP. 19880323 201503 1 002

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

SASARAN 

Tersedianya Fasilitasi 

Permohonan Pertanahan yang 

masuk kemudian diproses

Luwuk, 

PENGOLAH ALAT PENGUKURAN

DAN PEMETAAN



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN GANTI RUGI TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Konflik-Konflik 

Pertanahan yang Terfasilitasi

Jumlah Konflik-Konflik pertanahan 

yang difasilitasi

Laporan permasalahan pertanahan, Laporan 

Fasilitasi permasalahan pertanahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah meliputi penyiapan bahan perumusan  kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta  pelaksanaan administrasi tugas penyelesaian 

sengketa dan ganti rugi tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah berdasarkan program operasional sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah sesuai dengan ketentuan dan rencana agar 

terlaksana dengan baik dan benar

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya Penyelesaian 

Permasalahan Pertanahan

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah berdasarkan tugas dan fungsi untuk 

kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik

Melaksanakan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa dan ganti rugi 

tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan capaian kinerja

Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesuai ketentuan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal

Melaksanakan Pengelolaan administrasi dokumen Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

Luwuk, 

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA

DAN GANTI RUGI TANAH

NURLAELA MOIDADY, S.Sos

NIP. 19751121 200502 2 002



1 Jabatan : PENGELOLA DATA MONITORING DAN EVALUASI BERKAS SENGKETA

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data Laporan 

Permasalahan Pertanahan yang 

masuk

Laporan Permasalahan 

Pertanahan, baik yang Terfasilitasi 

ataupun tidak

Laporan Permasalahan Pertanahan, Laporan 

Permasalahan Sengketa Tanah, Laporan 

Hasil Peninjauan, Rapat Koordinasi, 

Rekomendasi atas Permasalahan 

Pertanahan, Laporan Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Ganti Rugi Tanah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di Seksi Penyelesaian Sengketa 

dan Ganti Rugi Tanah fasilitasi dalam penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa

Mengumpulkan dan memeriksa data  Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data

Menganalisis Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa yang masuk sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah 

Luwuk, 

PENGELOLA DATA MONITORING

DAN EVALUASI BERKAS SENGKETA

MARLINA MAMUAJA

NIP. 19740219 201411 2 002

Mencatat perkembangan dan permasalahan Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa secara periodik sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

Mengolah dan menyajikan Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses 

lebih lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya Data Laporan 

Permasalahan Pertanahan yang 

masuk



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN ASET TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Konflik-Konflik 

Pertanahan yang Terfasilitasi

Banyaknya Konflik terkait aset 

tanah yang difasilitasi

Laporan permasalahan pertanahan, Laporan 

Fasilitasi permasalahan pertanahan

Melaksanakan fasilitasi dalam Pengamanan dan Penertiban Aset tanah sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam Pengamanan dan Penertiban Aset tanah 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan capaian kinerja

Melaksanakan tahapan kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang maksimal

Melaksanakan Pengelolaan administrasi Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan kegiatan bidang

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penertiban aset tanah meliputi penyiapan bahan perumusan  

kebijakan,penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan administrasi tugas 

pengamanan dan penertiban aset tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah berdasarkan program operasional sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah sesuai dengan ketentuan dan rencana agar 

terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah berdasarkan tugas dan fungsi untuk 

kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik

KEPALA SEKSI PENGAMANAN

DAN PENERTIBAN ASET TANAH

RASMAN ALI, ST

NIP. 19690817 200701 1 045

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terfasilitasinya Penyelesaian 

Permasalahan Pertanahan

Luwuk, 



1 Jabatan : ANALIS PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data Laporan 

Permasalahan Pertanahan yang 

masuk

Laporan permasalahan sengketa 

tanah

Laporan permasalahan pertanahan, Laporan 

Fasilitasi permasalahan pertanahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah terkait fasilitasi Pengamanan dan Penertiban aset tanah agar pekerjaan dapat berhasil 

guna

Luwuk, 

ANALIS PENGENDALIAN

DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN

ALIMUDIN TUNE, SE

NIP. 19611020 198903 1 006

SASARAN 

Tersedianya Data laporan 

permasalahan pertanahan yang 

masuk

Mengumpulkan bahan data pengelolaan Pertanahan  sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan data  pengelolaan Pertanahan   dalam bidangnya agar 

memperlancar pelaksanaan tugas

Mengadakan Penelitian berdasarkan permasalahan data pengelolaan Pertanahan dalam rangka menyelesaikan program

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala seksi agar hasil telaahan dapat bermanfaat

Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala seksi

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



1 Jabatan : KEPALA BIDANG INVENTARISASI TANAH ULAYAT DAN TANAH KOSONG

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Presentase Terpenuhinya 

Kebutuhan Tanah untuk 

Pembangunan dalam Kurun 

Waktu Tertentu

Jumlah kebutuhan tanah untuk 

Pembangunan yang Terfasilitasi 

dalam Kurun Waktu Tertentu / 

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Tanah untuk Pembangunan 

dalam Kurun Waktu Tertentu x 

100 %

Surat Permohonan Pelaksanaan Ganti 

Kerugian Tanah, Dokumen Teknis Rencana 

Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melaksanakan  penetapan  tanah ulayat   dalam daerah sesuai pihak dan unit terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta 

pelayanan yang optimal

Melaksanakan penyelesaian  masalah  tanah kosong  dalam daerah berdasarkan  ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyusunan rencana dan pengawasan inventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk efektifitas pelaksanaan tugas

Mengevaluasi   pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai ketentuan yang berlaku 

agar dapat diukur capaian kinerjanya

Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai pencapaian /target kinerja sebagai 

pertanggung jawaban kepada pimpinan

Memimpin dan melaksanakan operasional inventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong meliputi penyiapan perumusan kebijakan, 

penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan administrasi tugas inventarisasi dan penataan 

tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan dan penggunaan tanah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimal.

Merencanakan Operasional bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong berdasarkan rencana kerja untuk 

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan

Mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai dengan tanggung jawab 

yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas

Melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam inventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah

ILCHAM, S.Sos

NIP. 19681229 199403 1 010

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya inventarisasi dan 

layanan Ganti Kerugian Tanah 

untuk  pembangunan

Luwuk, 

KEPALA BIDANG INVENTARISASI

TANAH ULAYAT DAN TANAH KOSONG



1 Jabatan : KEPALA SEKSI INVENTARISASI DAN PENATAAN TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Luasan Inventarisasi Tanah 

Pemerintah Daerah

Luasan penataan penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penataan tanah meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,  penyiapan 

bahan pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan, serta  pelaksanaan administrasi tugas investasi dan penataan tanah 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana 

dengan baik dan benar

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya penataan 

penguasaan pemilikan dan 

Penggunaan Tanah

Luwuk, 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai hasil analisis data 

dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan  fasilitasi dalam peningkatan inventarisasi dan penataan tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk pelayanan yang optimaL

Melaksanakan Pengelolaan dokumen administrasi inventarisasi dan penataan tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas.

Melaksanakan Penyiapan  pembantuan inventarisasi dan penataan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaan kegiatan dinas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Inventarisasi dan Penataan Tanah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan terealisasi dengan benar

KEPALA SEKSI INVENTARISASI

DAN PENATAAN TANAH

MUKRIM DJAHUM, SH

NIP. 19630903 199006 1 001



1 Jabatan : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data/Bahan Laporan Hasil 

Pengukuran Survey Tanah Milik 

Pemerintah Daerah

Jumlah Data Aset Tanah Pemda 

yang Terbaru

Laporan Hasil Pengukuran dan Pemetaan 

Tanah Milik Pemerintah Daerah

menerima, mencatat, dan berkas pertanahan masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 

pencarian

Memberi lembar pengantar pada berkas pertanahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan 

pengendalian

Mengelompokkan Berkas pertanahanatau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar memudahkan pendistribusian

Mendokumentasikan berkas pertanahansesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi

membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah.

NIP. 19861107 201412 1 001

SASARAN 

Tersedianya Data/Bahan Survey 

Tanah Pemerintah Daerah

Luwuk, 

PENGADMINISTRASI PERTANAHAN

RUDI HARTONO LANIPI



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PENETAPAN TANAH ULAYAT DAN TANAH KOSONG

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Luasan Inventarisasi Tanah 

Pemerintah Daerah

Luasan tanah ulayat dan tanah 

kosong yang ditetapkan

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan penetapan tanah ulayat dan tanah kosong meliputi penyiapan bahan perumusan  kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas  penetapan tanah 

ulayat dan tanah kosong berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimal.

Merencanakan kegiatan Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong berdasarkan program operasional sekretariat sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong sesuai dengan ketentuan dan rencana agar 

terlaksana dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong berdasarkan tugas dan fungsi untuk 

kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosongsesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Penataan 

Penguasaan Pemilikan dan 

Penggunaan Tanah

Luwuk, 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan  fasilitasi dalam penetapan tanah ulayat dan tanah kosong sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam penetapan tanah ulayat dan tanah 

kosong sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan capaian kinerja untuk pelaksanaan capaian kinerja

Melaksanakan Pengelolaan  dokumen administrasi Penetapan tanah ulayat dan tanah kosong sesuai ketentuan yang berlaku

Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dan Tanah Kosong sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Penetapan Tanah Ulayat dan tanah Kosong 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan terealisasi dengan benar.

KEPALA SEKSI PENETAPAN TANAH ULAYAT

DAN TANAH KOSONG

FITRIYANI, ST., M.Si.

NIP. 19790605 200801 2 012



1 Jabatan : PENGELOLA PENATAGUNAAN TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Data/Bahan Laporan Hasil 

Pengukuran Survey tanah milik 

pemerintah daerah

Jumlah Data Aset Tanah Pemda 

yang Terbaru

Laporan Hasil Pengukuran dan Pemetaan 

Tanah Milik Pemerintah Daerah

Menyusun program kerja, bahan pengelolaan Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

Memantau pelaksanaan Pengelolaan Penatagunaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal

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

pelaksanaan

Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Penatagunaan Tanah, agar 

program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

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

program berikutnya

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai 

bentuk loyalitas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengumpulan, Pengklasifikasian dan Penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang 

sertifikasi serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan

WIRMA FITRIANI APIT

NIP. 19841029 201001 2 005

SASARAN 

Tersedianya Data/Bahan Survey 

Tanah Pemerintah Daerah

Luwuk, 

PENGELOLA PENATAGUNAAN TANAH



1 Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN TANAH

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Luasan yang dibuatkan 

Perencanaan Ganti Kerugian 

Tanah

Luasan tanah yang direncanakan 

untuk diganti rugi

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

2 Luasan Lokasi yang dipersiapkan 

Ganti Kerugian Tanah

Luasan tanah yang disiapkan 

untuk ganti rugi

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan penetapan tanah ulayat dan tanah kosong meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas perencanaan dan 

penggunaan tanahberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimalMerencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas

Melaksanan fasilitasi dalam Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelayanan yang 

optimalMelaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai 

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanahsesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana 

dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran 

dan efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaksanakan Perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan Pengelolaan dokumen administrasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas .

Melaksanakan Pengelolaan administrasi perencanaan pengadaan tanah dan perencanaan penggunaan tanah  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan efektifitas kegiatan dinas

NIP. 19830719 201001 1 019

Terlaksananya perencanaan 

pengadaan tanah

Terlaksananya Persiapan 

Pengadaan Tanah

Luwuk, 

KEPALA SEKSI PERENCANAAN

DAN PENGGUNAAN TANAH

MOHAMMAD IKBAL. S.Sos



1 Jabatan : ANALIS SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Perencanaan 

Tanah  dari Instansi yang 

Membutuhkan Tanah

Jumlah  Dokumen Perencanaan 

Tanah  dari Instansi yang 

Membutuhkan Tanah yang 

dinyatakan lengkap

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah.Mengumpulkan bahan data Tanah  sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan data  Tanah   dalam bidangnya agar memperlancar 

pelaksanaan tugasMengadakan Penelitian berdasarkan permasalahan data Tanah dalam rangka menyelesaikan program

ANALIS SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN

ZALDY, SKM.

NIP. 19800327 200312 1 004

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala seksi agar hasil telaahan dapat bermanfaat

Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala seksi

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

SASARAN 

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Pengadaan  Tanah  

dari Instansi yang Membutuhkan 

Tanah

Luwuk, 



1 Jabatan : ANALIS SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Dokumen Persiapan 

Pengadaan Tanah

Jumlah  Dokumen Persiapan 

Pengadaan Tanah, Laporan 

Identifikasi Lahan

Data permohonan kebutuhan tanah bagi 

kepentingan umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di Seksi Perencanaan dan Penggunaan tanah.

SASARAN 

Tersedianya Dokumen Persiapan 

Pengadaan  Tanah

Luwuk, 

ANALIS SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN

ADITYA KRISNA YUDA, S.Pd.T.

Mengumpulkan bahan data Tanah  sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan data  Tanah   dalam bidangnya agar memperlancar 

pelaksanaan tugasMengadakan Penelitian berdasarkan permasalahan data Tanah dalam rangka menyelesaikan program

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala seksi agar hasil telaahan dapat bermanfaat

Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala seksi

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

NIP. 19870510 201101 1 011



1 Jabatan : SEKERTARIS DINAS

2 Tugas :
3 Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

c. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan 

dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Persentase Pemanfaatan 

Administrasi Perkantoran

Persentase Sarana dan Prasarana 

Aparatur yang Layak Fungsi

2 Tingkat Ketepatan Waktu 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Laporan Kinerja, 

Keuangan dan Aset

Realisasi anggaran Program 

Peningkatan sarana dan 

Prasarana Aparatur / Jumlah 

anggaran Program Peningkatan 

sarana dan Prasarana Aparatur x 

100 %

Laporan Realisasi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran

3 Cakupan Layanan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah pegawai yang 

menggunakan pakaian sesuai 

aturan / Jumlah pegawai x 100 %

Laporan Sub Bagian kepegawaianMeningkatnya Disiplin ASN dan 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian di Lingkungan 

Dinas Perumahan Permukiman 

dan Pertanahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi perkantoran

Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan, Laporan Kinerja, 

Keuangan dan Aset Tepat Waktu

Realisasi anggaran program 

pelayanan administrasi 

perkantoran / Jumlah anggaran 

program pelayanan administrasi x 

100 %

Laporan Realisasi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran

Luwuk, 

SEKRETARIS DINAS

Ir. MUH. MURSAL DJAMALUDIN

NIP. 19650816 199503 1 001



1 Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2 Tugas :

3 Fungsi
:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / 

DIAGENDA

Jumlah Materai

BUKTI PEMBELIAN

2 JUMLAH BAHAN/DATA YANG 

DISIAPKAN

JUMLAH REKENING YANG 

DIBAYARKAN BUKTI PEMBAYARAN

3 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN DAFTAR KEBUTUHAN PERALATAN 

KEBERSIHAN

4 JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Jumlah Langganan Surat Kabar 

dan Bahan Bacaan SURAT KABAR

5 JUMLAH  MAKANAN DAN 

MINUMAN

JUMLAH MAKANAN DAN 

MINUMAN
DAFTAR HADIR RAPAT

6 JUMLAH TENAGA PENDUKUNG 

TEKNIS DAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

JUMLAH TENAGA PENDUKUNG 

TEKNIS DAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

ABSENSI TENAGA PECNDUKUNG 

ADMINISTRASI PERKANTORAN

7 USULAN PURNA TUGAS ASN 

YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU 

JUMLAH ASN YANG PURNA TUGAS
DOKUMEN KELENGKAPAN PENSIUN ASN

8 JUMLAH PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN FORMAL YANG 

TERLAKSANA TEPAT WAKTU

JUMLAH PESERTA PELATIHAN
UNDANGAN KEGIATAN

9 JUMLAH DATA KEPEGAWAIAN 

YANG DIMUTAKHIRKAN

JUMLAH DATA PEGAWAI DAFTAR URUT KEPANGKATAN 

KEPEGAWAIAN

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian meliputi merencanakan, memberi 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 Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas
Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana 

dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku guna optimalisasi pelaksanaan pekerjaan

Melaksanakan Pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan kerumahtangga, keamanan, ketertiban dan 

kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya pelayanan dinas.

TERPENUHINYA JASA 

KEBERSIHAN KANTOR

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

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

SASARAN KEGIATAN

TERPENUHINYA LAYANAN 

ADMINISTRASI SURAT 

MENYURAT

TERPENUHINYA KEBUTUHAN 

JASA KOMUNIKASI, SUMBER 

DAYA AIR DAN LISTRIK 

TERPENUHINYA BAHAN BACAAN 

DAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

TERPENUHINYA MAKANAN DAN 

MINUMAN

Melaksanakan Penerimaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi 

serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas pelaksanaan kinerja.
Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, 

kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin,  pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi peningkatan kinerjaMelaksanakan Pengelolaan  kepegawaian dan tatalaksana dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan 

Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian 

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

HUSNIATI Hi. ENTENDING, S.Sos

NIP. 19710810 200701 2 020

TERPENUHINYA TENAGA 

PENDUKUNG TEKNIS DAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

TERFASILITASINYA ASN YANG 

PURNA TUGAS 

TERLAKSANANYA PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN FORMAL

TERSUSUNNYA PEMUKTAHIRAN 

DATA KEPEGAWAIAN

Luwuk, 



1 Jabatan : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

2 Tugas :

3 Fungsi

:

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 JUMLAH BAHAN/DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Tenaga Teknis dan 

Adminitrasi

Data Tenaga Teknis dan Administrasi

2 JUMLAH BAHAN / DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Data Pegawai Data Kepegawaian

3 JUMLAH BAHAN/DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Materai Daftar Kebutuhan Meterai

4 JUMLAH BAHAN / DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Peralatan Kebersihan 

Kantor dan Petugas Kebersihan 

Daftar Kebutuhan Peralatan Kebersihan

5 JUMLAH BAHAN/DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Peralatan Kebersihan 

Kantor dan Petugas Kebersihan 

Daftar Kebutuhan Peralatan Kebersihan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan peyusunan laporan untuk dibagikan kepada pimpinan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar

Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas

Melakukan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas

SASARAN

TERSEDIANYA LAYANAN 

ADMINISTRASI DAN 

OPERASIONAL PERKANTORAN

TERSUSUNNYA PEMUTAKHIRKAN 

DATA KEPEGAWAIAN

TERSEDIANYA LAYANAN 

ADMINISTRASI DAN 

OPERASIONAL PERKANTORAN

TERLAKSANANYA PEMBINAAN 

DAN PEMANTAUAN KERJA 

APARATUR TEPAT WAKTU

Menerima dan mengumpulkan Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian berupa SKP, Anjab, Evjab, SOP,  Urutan Kepangkatan dan 

Formasi jabatan berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya

Mengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaian SKP, Anjab, SOP, dan EVJAB sesuai standar dan ketentuan yang 

berlakuuntuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan

Mencatat perkembangan dan permasalahan pengumpulan Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian yakni Kepangkatan, Kenaikan 

gaji berkala dan cuti pegawai yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakuMenerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian berupa Kenaikan pangkat, cuti Tahunan, Penyesuaian 

ijazah, gaji berkala, pensiunan, DUK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskanMengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 

Menyiapkan konsep,bahan, data Umum dan Kepegawaian sesuai sasaran dan ketentuan yang berlakusebagai acuan penyelenggaraan 

koordinasi perencanaan dan pembinaan

TERLAKSANANYA PEMBINAAN 

DAN PEMANTAUAN KERJA 

APARATUR TEPAT WAKTU

Luwuk, 

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

LISDAWATI KOMIAN, SE

NIP. 19830713 200801 2 007



1 Jabatan : PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN

2 Tugas :

3 Fungsi

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah jaringan telepon yang 

digunakan, jumlah rekening air yang 

terbayarkan, jumlah jaringan listrik 

yang digunakan, jumlah jaringan 

internet yang digunakan

Jaringan Air listrik dan internet Daftar kebutuhan jaringan air. Listrik dan 

internet

2 JUMLAH KORAN, BULETIN YANG 

DIKELOLA/DIARSIPKAN

Koran dan Bahan Bacaan Kebutuhan langganan koran

3 JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN 

YANG DISIAPKAN

Makanan dan minuman kebutuhan 

rapat
Daftar hadir rapat

4 JUMLAH ASN PURNA TUGAS Jumlah pegawai yang akan pensiun Daftar pegawai yang pensiun

5 JUMLAH DIKLAT Pendidikan dan pelatihan Formal Daftar Kebutuhan Diklat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan peyusunan laporan untuk dibagikan kepada pimpinan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanya

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 

selanjutnyaMengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaian daftar urutan kepangkatan, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 

untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan

Mencatat dan mendukumentasikan perkembangan permasalahan Data Umum dan Kepegawaian yang terjadi sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku

TERSEDIANYA JARINGAN AIR, 

LISTRIK DAN INTERNET

TERSEDIANYA BUKU, KORAN DAN 

MAJALAH YANG DIARSIPKAN

TERSEDIANYA MAKANAN DAN 

MINUMAN

TERSEDIANYA DATA ASN YANG 

PURNA TUGAS 

TERLAKSANANYA PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN FORMAL TEPAT 

WAKTU

Luwuk, 

Menerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan yang akan diprioritaskanMengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 

Menyiapkan bahan dan data pelayanan kehumasan, keprotokoleran sesuai ketentuan  yang berlaku sebagai acuan penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi  perencanaan dan pembinaan

Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas

Melakukan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas

SASARAN 

PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN

LUTPIA MAURANI

NIP. 19710709 200701 2 015



1 Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1
JUMLAH STNK KENDARAAN  R2 

DAN R4 YANG DIBAYARKAN

Perizinan Kendaraan 

dinas/Operasional
Daftar RKBU

2
JUMLAH JENIS  ATK YANG 

DIPERGUNAKAN
ATK kebutuhan operasional Daftar RKBU

3
JUMLAH JENIS FOTOCOPY DAN 

JILID YANG DIPERGUNAKAN
Barang cetakan dan Penggandaan Daftar RKBU

4
JUMLAH PERALATAN LISTRIK 

YANG DIADAKAN 

Peralatan instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

Daftar RKBU

5
JUMLAH PERJALANAN DINAS 

LUAR  DAERAH 
Perjalanan Dinas Luar Daerah Laporan Perjalaan dinas

6
JUMLAH PERJALANAN DINAS 

DALAM DAERAH 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalaan dinas

7

JUMLAH PERLENGKAPAN 

GEDUNG KANTOR  YANG DI 

ADAKAN

Daftar perlengkapan gedung 

kantor
Daftar RKBU

8
JUMLAH KENDARAAN R4 YANG 

DIPELIHARA
Daftar Kendaraan Dinas Daftar RKBU

9

JUMLAH PERLENGKAPAN 

GEDUNG KANTOR YANG 

DIPELIHARA 

Pemeliharaan Perlengkapan 

Gedung Kantor
Daftar RKBU

10
JUMLAH  PERALATAN GEDUNG 

KANTOR YANG DIPELIHARA 

Pemeliharaan Peralatan Gedung 

Kantor
Daftar RKBU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan melaksanakan kegiatan keuangan dan aset meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan 

perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembukuan, pelaporan serta pengelolaan aset dinas berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

TERPENUHINYA JASA 

PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN 

KENDARAAN DINAS / 

OPERASIONAL 

TERPENUHINYA PEMELIHARAAN 

RUTIN / BERKALA PERALATAN 

GEDUNG KANTOR 

TERPENUHINYA PEMELIHARAAN 

RUTIN / BERKALA 

PERLENGKAPAN GEDUNG 

KANTOR 

TERSEDIANYA PEMELIHARAAN 

RUTIN/BERKALA KENDARAAN 

DINAS/OPERASIONAL 

TERSEDIANYA PERLENGKAPAN 

GEDUNG KANTOR 

TERPENUHINYA PERJALANAN 

DINAS DALAM DAERAH 

TERPENUHINYA PERJALANAN 

DINAS LUAR DAERAH 

TERPENUHINYA KOMPONEN 

INSTALASI LISTRIK / 

PENERANGAN BANGUNAN 

KANTOR 

TERPENUHINYA KEBUTUHAN 

BARANG CETAKAN DAN 

PENGGANDAAN

TERPENUHINYA KEBUTUHAN 

ALAT TULIS KANTOR

SASARAN KEGIATAN

Melaksanakan Pengadaan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan 

yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik.

Melaksanakan Pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi data inventaris barang milik daerah yang dikelola oleh dinasMelaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Keuangan dan Aset sesuai 

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana dengan 

baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada 

pimpinan

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

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugasoperasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana dengan 

baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Keuangan dan Aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku guna optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.

Melaksanakan Penyiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) 

berdasarkan pagu yang ditetapkan untuk efektifitas peningkatan kinerja dinas.

Melaksanakan Kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak 

langsung  serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah agar 

kegiatan terlaksana dengan baik



11

JUMLAH LAPORAN REALISASI 

KEUANGAN PERBULAN YANG 

TEPAT WAKTU

Laporan Realisasi Keuangan Laporan Realisasi Keuangan

12

JUMLAH LAPORAN KEUANGAN 

SEMESTERAN YANG TEPAT 

WAKTU

Laporan Realisasi Keuangan Laporan Realisasi Keuangan

13
JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG 

TEPAT WAKTU
Dokumen RKBU Daftar RKBU

TERSUSUNNYA LAPORAN 

INVENTARISASI ASET 

PEMERINTAH KABUPATEN 

BANGGAI

TERSUSUNNYA LAPORAN 

KEUANGAN AKHIR TAHUN 

TEPAT WAKTU

TERSUSUNNYA LAPORAN 

KEUANGAN SEMESTERAN TEPAT 

WAKTU

Luwuk,
KEPALA SUB BAGIAN 

KEUANGAN DAN ASET

RITA INDRACAYA DG. SAKKA

NIP. 19620329 198603 2 004



1 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Kendaraan yang 

diperpanjang izinnya

Jumlah Kendaraan yang 

diperpanjang izinnya Daftar RKBU

2 Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor
Daftar RKBU

3 Jumlah Barang cetakan dan 

Pengandaan

Barang cetakan dan Penggandaan

Daftar RKBU

4 Jumlah Peralatan Listrik Peralatan listrik

Daftar RKBU

5 Jumlah Perlengkapan Gedung 

kantor

Perlengkapan Gedung Kantor

Daftar RKBU

6 Jumlah Kendaraan yang 

dipelihara

Kendaraan dinas

Daftar RKBU

7 Jumlah Perlengkapan Gedung 

kantor yang dipelihara

Perlengkapan Gedung Kantor

Daftar RKBU

8 Jumlah Peralatan Gedung kantor 

yang dipelihara

Peralatan gedung kantor

Daftar RKBU

9 Jumlah Bahan/Data yang diInput Dokumen RKBU

Daftar RKBU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi Penyiapan bahan, koordinasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah.

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanya

Membantu menyiapkan dukumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah, Menyiapkan usulan permohonan 

penetapan status penggunaan  Barang Milik Daerah lainya yang sah, Menyiapkan dukumen  pengajuan usulan pemanfaatan dan 

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah, membuat kartu inventaris ruangan (KIR), Memberi Label Barang 

Milik Daerah dan Melakukan Stock Opname barang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku

Membantu mengamankan barang Milik Daerah yang berada pada pengguna barang, Menyimpan dokumen antara lain 

fotocopy/salinan dukumen pemilikan barang milik daerah dan asli/foto copy/salinan dokumen penatausahaan guna efektifitas 

pemanfaatannya

Mengajukan surat permintaan Barang (SPB), Menyerahkan Barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang 

Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang Milik 

Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang sesuai ketentuan untuk memudahkan pelaksanaan tugasMelakukan Rekonsiliasi / Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah 

Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan, dan Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada 

pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan barang pengguna sesuai ketentuan untuk 

Melaporkan hasil seluruh kegiatan pengelola barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban

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

Tersedianaya Daftar Kebutuhan 

Peralatan Listrik

Tersedianya pengadaan 

Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 

/Operasional

Luwuk, 

PENGELOLA SARANA

DAN PRASARANA KANTOR

NURJANAH SY. ABDUL, SH.

NIP. 19750115 201001 2 004

SASARAN 

Tersedianya Perizinan Kendaraan 

Dinas / Operasional

Tersedianya Alat tulis Kantor

Tersedianya Barang cetakan dan 

Pengandaan

Terpeliharanya perlengkapan 

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung 

kantor

Tersedianya Data Dokumen 

RKBU Tepat Waktu



1 Jabatan : PENGELOLA PERJALANAN DINAS

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar 

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar 

Daerah

Laporan Perjalanan Dinas

2 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah

Laporan Perjalanan Dinas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Mengolah dan menyajikan data Perjalanan Dinas dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

Tersedianya perjalanan dinas 

keluar daerah dalam rangka 

koordinasi dan Konsultasi 

Tersedianya perjalanan dinas 

dalam daerah dalam rangka 

koordinasi dan Konsultasi 

Melakukan kegiatan pengelolaan, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laopran Perjalanan Dinas di sub bagian 

keuangan dan aset.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data perjalanan dinas

Mengumpulkan dan memeriksa data perjalanan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data perjalanan dinasMenganalisis data Perjalanan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi 

dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masukMenyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data perjalanan dinas yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui  volume dan jenis data perjalanan dinas yang akan diolahMencatat perkembangan dan permasalahan data Perjalanan Dinas secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

Luwuk, 

PENGELOLA PERJALANAN DINAS

SITTI ARAFAH RAHMAN, SE

NIP. 19771111 200801 2 023



1 Jabatan : BENDAHARA

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Laporan Pengeluaran 

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Pengeluaran 

Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

2 Jumlah Laporan Pengeluaran 

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Pengeluaran 

Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir tahun

Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanyaMenyiapkan dokumen Penerimaan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pembiyaan 

pelaksanaan tugasMengajukan Dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas

Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

FADLY PONGOLIU, SE.

NIP. 19840813 201001 1 007

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

SASARAN 

Tersusunnya Laporan 

Pengeluaran Keuangan 

semesteran

Tersusunya laporan Pengeluaran 

keuangan akhir tahun

Luwuk, 

BENDAHARA



1 Jabatan : BENDAHARA

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Laporan Penerimaan 

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Penerimaan 

Keuangan Semesteran

Laporan Penerimaan Keuangan Semesteran

2 Jumlah Laporan Penerimaan 

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Penerimaan 

Keuangan Akhir Tahun

Laporan Penerimaan Keuangan Akhir Tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanya

Tersusunnya Laporan 

Penerimaan Keuangan 

semesteran

Tersusunya laporan Penerimaan 

keuangan akhir tahun

Luwuk, 

BENDAHARA

HJ. ERNI J. TADJU

Menyiapkan dokumen Penerimaan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pembiyaan 

pelaksanaan tugasMengajukan Dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas

Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

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

SASARAN 

NIP. 19641231 199003 2 004



1 Jabatan : PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 TERSEDIANYA  BAHAN/DATA 

LAPORAN REALISASI KEUANGAN 

PERBULAN TEPAT WAKTU

JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI 

DAN DATA BELANJA KEUANGAN

Laporan Realisasi Keuangan

Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data keuangan yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui volume dan jenis data kerja yang akan diolah Mencatat perkembangan dan permasalahn data keuangan secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

Mengolah dan menyajikan data keuangan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut

Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban

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

SASARAN 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan Pengumpulan, Pendokumentasian / Penginputan dan Pengolahan di bidang data laporan keuangan

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data

Mengumpulkan dan memeriksa data keuangan sesuia dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan dataMenganalisis data keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan 

volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk

TERPENUHINYA DATA HASIL 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN  

TEPAT WAKTU 

Luwuk, 

PENGELOLA DATA BELANJA

DAN LAPORAN KEUANGAN

MUH. RIDWAN AMIN

NIP. 19830211 201212 1 002



1 Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 TERSEDIANYA  BAHAN/DATA 

LAPORAN REALISASI KEUANGAN 

PERBULAN TEPAT WAKTU

JUMLAH BERKAS ADMINISTRASI 

PENGELUARAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang keuangan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan yang disesuaikan dengan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan 

dan kekeliruan dalam pelaksanaanya

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

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 

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

ERLYN LASABUNG

NIP. 19690424 200701 2 015

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

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

SASARAN 

TERSEDIANYA DATA LAPORAN 

KEUANGAN  TEPAT WAKTU

Luwuk, 

PENGADMINISTRASI KEUANGAN



1 Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA, 

DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA 

YANG DISUSUN TEPAT WAKTU

Jumlah Dokumen Perencanaan 

dan Anggaran

Data Musrenbang, Reses dan usulan 

Teknokrat

2 JUMLAH DAFTAR HARGA SATUAN 

BAHAN BANGUNAN DAN UPAH 

KERJA YANG TERSUSUN TEPAT 

WAKTU

Jumlah Dokumen Standar Harga Daftar standar Harga Barang dan Jasa

3 JUMLAH PENGADAAN BARANG 

DAN JASA YANG TERSUSUN 

TEPAT WAKTU

Jumlah Dokumen pengadaan 

Barang dan Jasa

Dokumen pengadaan barang dan Jasa

4 JUMLAH MONITORING DAN 

EVALUASI PELAKSANAAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Laporan TEPRA

5 JUMLAH PENILAIAN HASIL 

PELAKSANAAN KONTRAK YANG 

TERLAKSANA TEPAT WAKTU

Jumlah Laporan PHO/FHO Laporan Serah terima pekerjaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi meliputi penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan informasi 

penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimalMerencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas

Melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Perencanaan dan Evaluasi 

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sub bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan

Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

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

SASARAN KEGIATAN

TERSUSUNNYA DOKUMEN 

PERENCANAAN DAN ANGGARAN 

TEPAT WAKTU

Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana agar terlaksana 

dengan baik dan benar

Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi Perencanaan dan Evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku guna optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.

Melaksanakan Penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian kinerja dinas  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk efeisensi dan efektifitas kerja.Melaksanakan Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas  

sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja sesuai ketentuan yang berlaku sesuai arahan yang diberikan untuk pelaksanaan 

kegiatan.Melaksanakan Penyiapan bahan, fasilitasi  dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan 

keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas, berdasarkan ketentuan 

DAN EVALUASI

YIYIN SURYANI B. SAHARI, ST

NIP. 19830110 200604 2 013

TERSUSUNNYA DAFTAR HARGA 

SATUAN BAHAN BANGUNAN 

DAN UPAH KERJA

TERLAKSANANYA ADMINISTRASI 

PENGADAAN BARANG DAN JASA

TERLAKSANANYA MONITORING 

DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN

TERLAKSANANYA PENILAIAN 

HASIL PELAKSANAAN KONTRAK 

Luwuk, 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN



1 Jabatan : ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 JUMLAH BAHAN/DATA YANG 

DIKAJI

Jumlah Dokumen Perencanaan 

dan Anggaran

Data Musrenbang, Reses dan usulan 

Teknokrat

2 JUMLAH BAHAN / DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Dokumen Standar Harga Daftar standar Harga Barang dan Jasa

3 JUMLAH BAHAN / DATA YANG 

DISIAPKAN

Jumlah Dokumen pengadaan 

barang dan jasa

Dokumen pengadaan barang dan Jasa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun Dokumen 

Pelaksana Anggaran (DPA) serta mengkaji dan menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan, persiapan usulan kegiatan, usulan perubahan 

anggaran keuangan, dan survey harga satuan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.Menerima dan memeriksa bahan dan Dokumen pelaksana anggaran (DPA) program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, 

RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

SASARAN KEGIATAN

TERSEDIANYA BAHAN, DATA 

DOKUMEN PERENCANAAN  

TEPAT WAKTU

TERSUSUNNYA DAFTAR HARGA 

SATUAN BAHAN BANGUNAN 

DAN UPAH KERJA TEPAT WAKTU

TERSUSUNNYA PENGADAAN 

BARANG DAN JASA YANG 

TERSUSUN TEPAT WAKTU

Luwuk, 

Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai 

spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukanMempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan persiapan usulan kegiatan dengan perencanaan 

program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur dalam rangka penyusunan perencanaan 

sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan kegiatan dinas
Menyusun konsep program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD & TAPKIN sesuai dengan hasil kajian dan prosedur 

untuk tercapainya sasaran yang diharapkanMelakukan perbaikan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin  sesuai ketentuan dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

Menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai pertanggung jawaban

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

ANALIS PERENCANAAN EVALUASI

DAN PELAPORAN

EPSON YANISA, A.Md.

NIP. 19820118 200902 1 002



1 Jabatan : PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

2 Tugas :

3 Fungsi : -

-

-

-

-

-

-

NO INDIKATOR KEGIATAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
SUMBER DATA

1 Jumlah Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Laporan TEPRA

2 Jumlah Laporan PHO/FHO Jumlah Laporan PHO/FHO Laporan Serah terima pekerjaan

Mempelajari dan memahami berbagai referensi dan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan 

Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana 

Program

Mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan 

Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (IPPD) sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan

Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal – hal yang terkait dengan Pengelolah Program dan Kegiatan penyusunan 

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 

perencanaan

Menyusun konsep program anggaran Kegiatan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan 

Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (IPPD) sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

Melakukan perbaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj) dan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) LKjIP, LKPj, LPPD, 

IPPD sesuai ketentuan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran

Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan 

Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (IPPD) kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang program dan kegiatan 

dengan  ketentuan yang berlaku untuk pencapaian sasaran yang diharapkan

DAN KEGIATAN

SANTY LISA TOLLA, ST.

NIP. 19830313 201503 2 002

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

SASARAN KEGIATAN

TERSUSUNNYA MONITORING 

DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN

PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN 

KONTRAK YANG 

TERLAKSANANYA TEPAT WAKTU

Luwuk, 

PENGELOLA PROGRAM


