PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA DAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

TAHUN 2020

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTENGARA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2. JABATAN

: SEKRETARIS

3. TUGAS

: a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja baw ahan;

--------------------------------------------------------------------

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas
yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana,
pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi um um meliputi ketata usahaan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa,
pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Govemment, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP),
Peijanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD,
Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan
penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing
system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat,
survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
_____f mengkoordinasikan-pelaksan aan SIMPAG Kepegawaian^ Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan,
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Peijanjian Kinerja dan LP2P;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjlP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem
pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat
perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali
kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar
Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,

KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan
barang/jasa dilingkungan Dinas;
k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan u ru san Sekretariatan dilingknngan-Dinas; dan----------------------------------------l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5.

FUNGSI

: Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai Fungsi Memimpin, membimbing, membagi
tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana
kegiatan urusan Kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

NO.

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur

Cakupan pelaksanaan sarana dan
prasarana aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Cakupan peningkatan disiplin aparatur

4

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

5

Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan
inspektorat)

1

2

3

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)
Jumlah Jenis Layanan
Administrasi Perkantoran yang
diberikan dalam 1 tahun dibagi
jumlah layanan yang seharusnya
x 100%
Jumlah sarana dan prasarana
kantor dalam kondisi baik dibagi
seluruh jumlah sarana dan
prasarana kantor yang ada x
100%
Rata-rata Capaian Nilai SKP ASN
dibagi jumlah ASN x 100%
Jumlah jenis pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu dibagi dengan jumlah
jenis pengelolaan kepegawaian
yang seharusnya x 100%
Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan
inspektorat)

SUMBER DATA

Laporan Barang Milik Daerah
Perangkat Daerah

Hasil LKJiP

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
jkretaris,

TAMAN SETIAWAN, ST.M T.
NIP. 19701005 199903 1 011

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH
2. SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
3. TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: SEKRETARIS
: 2020

NO.

SASARAN PROGRAM

1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur

Cakupan pelaksanaan sarana dan
prasarana aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Cakupan peningkatan disiplin aparatur

4

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

5

Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan
inspektorat)

2

3

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Tenggarong, 28 Januari 2020
SEKFJETARIS,
KEPALA DINAS,

SETIANTO NUGROHt AJI SH.M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19671027 199403 1 008

MAMAN SETIAW AN.ST.MT
Pembina
NIP. 19701005 199903 1 011

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

P ER AN G K AT DAERAH

DINAS P E R TA N A H A N DAN P E N A T A A N RUANG

2.

JABATAN

KA S U B A G UM UM DAN T A T A LA K S A N A

3.

TUG AS

a.

c.
d

4.

NO.
1.

M erencakan SKPD, Pengem bangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, G ratifikasi, Layanan
P engaduan M asyarakat.W B S (W histle blowing system ) M erencanakan pelaksanaan E-G overnm ent, kom pilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian
Kinerja, keterbukaan inform asi publik, Tim M anajem en Perubahan pedom an um um sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan m asyarakat, survey
internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi
M elaksanakan adm inistrasi um um m eliputi ketata usahaan, dokum entasi, perpustakaan, kearsipan, adm inistrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa,
pem eliharaan, keam anan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
M erencanakan Kegiatan dan m engendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Um um dan Ketatalaksanaan
M erencanakan, m elaksanakan dan m elaporkan pelaksanaan m onitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan um um dan Ketatalaksanaan.

m enganalisis, m em bim bing, m em bagi tugas, m eneliti dan m enyusun rencana kegiatan urusan Um um dan Ketatalaksanaan sebagai pedom an pelaksanaan tugas

FUNGSI

S A S A R A N K E G IA T A N
Penyediaan ja sa kom unikasi, sum ber daya air dan listrik

INDIKATOR KINERJA
Jum lah R ekening yang terbayarkan

2

Penyediaan ja s a pem eliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

Jurnlah P em eliharaan Kendaraan D inas/O peraionai

3

Penyediaan ja sa adm inistrasi keuangan

Persentase tertib adm inistrasi pengelolaan keuangan

4

Penyediaan alat tulis ka n to r

Jum lah A la t T ulis K antor Yang Tersedia

5

Penyediaan barang ceta kan dan penggandaan

Jum lah Penggandaan

P enyediaan kom ponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

Jum lah K om ponen Instalasi Listrik/Penerangan yang
tersedia

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jum lah Bahan Bacaan yang Tersedia

8

Penyediaan bahan lo gistik kantor

Jum lah Bahan Logistik K antor Yang Tersedia

— 6—

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)
Jum lah rekening yang terbayarkan
dibagi ju m lah rekening yang ada x
100%
Jum lah kendaraan dinas
operaisional yang terfasilitasi
pem eliharaan dibagi jum lah
kendaraan dinas yang tercantum
dalam KIB x 100%
jum lah laporan keuangan SKPD
yang dilaksanakan dibagi dengan
laporan keuangan yang seharusnya
disusun dikalikan 100%
Jum lah A T K yang tersedia dibagi
total kebutuhan A tk dalam 1 tahun x
100%
Jum lah penggandaan yang
terbayarkan dibagi total
penggandaan x 100%
Jum lah perlengkapan kom ponen
instalasi listrik yang tersedia dibagi
jum lah kebutuhan instalasi listrik
dalam 1 tahun x 100%
Jum lah bahan bacaan yang tersedia
dibagi jum lah kebutuhan dalam 1
tahun x 100%
Jum lah bahan logistik kantor yang
tersedia dibagi jum lah kebutuhan

SUMBER DATA

Dokum en REN STR A
Dokum en RE N JA /R K T
Dokum en RKA
Dokum en DPA
Dokum en K erangka A cua n Kerja
(KAK)
Dokum en P erjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan P engelola Keuangan
Laporan Keaungan/C A LK

bahan logistik dalam 1 tahun x 100
%

9

Penyediaan m akanan da n minuman

Jum lah M akanan dan M inum an R apat Yang Tersedia

10

R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke
luar daerah

Jum lah Rapat-R apat Koordinasi dan Konsultasi yang
dilaksanakan

11

Penyediaan ja sa adm inistrasi T eknis Perkantoran

Jum lah Tenaga H onorer

12

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

13

Perlengkapan Kegiatan H ari-Hari Tertentu

Jum lah Perlengkapan Kegiatan

14

Fasilitasi Kegiatan hari Besar/N asional dan Pam eran

Jum lah Pam eran yang diikuti

15

Penyediaan Peralatan da n perlengkapan kantor

Jum lah Peraltan dan Perlengkapan K antor yang tersedia

16

Pem eliharaan rutin/berkala G edung Kantor

Jum lah gedung kantor yang terpelihara

17

R ehabilitasi S edang/B erat G edung Kantor

Jum lah G edung K antor yang direhab

18

P em eliharaan rutin/berkala Kendaraan D inas/operasional

Jum lah Kendaraan D inas/O perasional

19

Pem eliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jum lah peralatan gedung yang terpelihara

20

Pengadaan M eubelair

Jum lah M ebeleuir yang tersedia

21

Pem eliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan
telepon

Jum lah pem eliharaan jaringan, instalasi air, listrik dan
telepon yang dipelihara

Jum lah rapat yang dilaksanakan
dibagi ju m la h rapat yang
direncanakan dalam 1' tahun x
100%
Jum lah rapat koordinasi dan
konsultasi yang dilaksanakan dibagi
ju m lah rapat yang direncanakan x
100%
Jum lah tenaga ho norer yang
terbayarkan dibagi jum lah tenaga
honorer yang tersed ia x 100%
Jum lah perbaikan peralatan
pekerjaan dibagi ju m lah jum lah
peralatan kerja yang dim iliki x 100%
Jum lah perlengkapan hari tertentu
yang tersed ia dibagi jum lah
perlengkapan yang direncanakan x
100%
Jum lah pam eran yang diikuti
Jum lah peralatan dan perlengkapan
kan tor yang tersedia dibagi jum lah
kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor yang diperlukan
x 100%
Jum lah luasan gedung dalam kondisi
baik dibagi jum lah luasan gedung
yang ada dikali 100%
Jum lah luasan G edung yang direhab
dibagi ju m la h luasan kantor x 100%
Jum lah kendaraan dinas dalam
kondisi baik dibagi jum lah seluruh
kendaraan dinas yang tercatat di KIB
x 100%
Jum lah peralatan gedung yang
tercatat di KIB dalam kondisi baik
dibagi ju m lah seluruh peralatan
gedung yang tercantum di KIB x
100%
Jum lah M ebeleuir yan g tersedia
dibagi ju m lah kebutuhan m ebeleuir
yang dibuthkan x 100 %
Jum lah pem eliharaan jaringan,
instalasi air, listrik dan telepon yang
dipelihara

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Kepala Subbag Umum dan Tata Laksana
*

SYAIFUL
S.Sos
Penata Tk. I
NIP.19710619 200112 1 001

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/SUBBAG/KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: SEKRETARIAT
: KASUBAG UMUM DAN TATA LAKSANA
: 2020

SASARAN KEGIATAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional ~
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah dan ke luar daerah
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu
Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik
dan telepon

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Rekening yang terbayarkan

TARGET
300

REALISASI

70
Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia
Jumlah Penggandaan
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang
tersedia

753
274
142500
15

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

5206

Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang
dilaksanakan
Jumlah Tenaga Honorer
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Perlengkapan Kegiatan
Jumlah Pameran yang diikuti
Jumlah Peraltan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Jumlah Gedung Kantor yang direhab

10
631
51
3300
4
10
4
112
2
1

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

34

Jumlah
Jumlah
Jumlah
telepon

40
175

peralatan gedung yang terpelihara
Mebeleuir yang tersedia
pemeliharaan jaringan, instalasi air, listrik dan
yang dipelihara

2

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Kepala Subbag Umum dan Tata Laksana,

MAMAN SETIAWAN.ST.IVIT
Pembina
NIP. 196701005 199903 1 011

SYAIFULANW AR S.S os
Penata Tk. I
NIP.19710619 200112 1 001

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: NURJANI

Jabatan

: Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SYAIFUL ANWAR,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan

Penata Tingkat I
NIP. 19710619 200112 1 001

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Peng
jm

Pengatur Tk I
NIP. 19751118 200212 1 003

iNDiKATOR KINERJA IN I) IVI DU

1.

PERANGKAT DAERAK

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGADMINISTRASI

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
------pencarian,------------------------ -------- --------------------------------------------------------------------- --------- — -------------------------------------------b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
memudahkan pendistribusian;
d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
Menerima, mencatat, menyimpan Dokumen urusan Umum dan tata laksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar.

NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Terwujudnya tertib administrasi surat -surat

2.
_____
3.

4.
5.
6.

INDIKATOR KINERJA
Menerima,mencatat dan menyortir surat
masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar memudahkan pencarian
Memberi lembar pengantar pada surat sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar memudahkan pengendalian
Mengelompokkan surat atau dokumen
menurut jenis dan sifatnya

PENJELASAN
(TORM ULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Arsip surat masuk

Data surat masuk

Mendokumentasikan surat sesuai dengan
prosedur agar tertib administrasi
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban
Melaksanakan tugas kedir.asan yang
diperintahkan pimpinan

1

Kutai Kartanegaja^28 Januari 2020
Peii^administra

N I P .197511182002121003

PERJAM.JIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: AKHMAD ZURIANNUR

Jabatan

: Teknisi Listrik dan Jaringan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SYAIFUL ANWAR,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggunq jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengarnbil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan

SYAIFUL ANWAR.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710619 200112 1 001

-isKsSBfoii?

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Teknisi Listrik dan Jaringan

NIP. 19621101 199103 1 006

INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

TEKNISI PERALATAN LISTRIK DAN JARINGAN

3.

TUGAS

ab.
e.
d.
e.
f.

4.

Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk diadakan pemeriksaan;
Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan,
Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang berdasarkan basil pemeriksaan untuk diadakan
penggai'.tian suku cadang atau perbaikan;
Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu
tertentu agar tidak cepat rusak;
Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yar.g berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin dan atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki
atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar.

FUNGSI

NO.

SASARAN AKTIVITAS

1.

Tersedianya data laporan kerusakan atau system
jaringan

INDIKATOR KINERJA
menginventarisir laporan kerusakan atau
perbaikan system jaringan

PENJELASAN
(FORM ULASIPERHITUNG AN)
Juinlah laporan kerusakan atau
perbaikan jaringan

SUMBER DATA
Teknisi peralatan Listrik dan
Jaringan

ivuiai ivananegara, zo januari zvzu
Teknisi peralatan Listrik dan Jaringan

NIP. 1*800714 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: FATIMAH.S.Sos

Jabatan

: Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SYAIFUL ANWAR,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kirierja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan

SYAIFUL ANWAR.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710619 200112 1 001

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengadministrasi Urn um

FATIMAH.S.Sos
Penata Muda
NIP. 19811212 200312 2 007

INDIKATOR KTNERJAINDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

:

DINAS PERTANAHAN D A N PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

:

PENGADMINISTRASI

3.

TUGAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

FUNG SI

:

Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar memudahkan
pencarian.
Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar memudahkan pengendalian;
Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar
memudahkan pendistribusian;
Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar tertib administrasi;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang beriaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Menerima, mencatat, menyimpan Dokumen urusan Umum dan tata laksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar
peiaksanaan tugas berjalan lancar.

NO.

SASARAN AKTIVITAS
Terwujudnyatertib administrasi surat -surat

2.

4.

5.

6.

INDIKATOR KINERJA
Menerima,mencatat dan menyortir surat
masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar memudahkan pencarian
Memberi lembar pengantar pada surat sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar memudahkan pengendalian___________
Mengelompckkan surat atau dokumen
menurut jenis dan sifatnya

PENJELASAN
(FORM ULAS! PERHITUNGAN)

SUM BER DATA

Arsip surat masuk

Data surat masuk

Mendokuinentasikan surat sesuai dengan
prosedur agar tertib administrasi
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung javvaban_____________________
Melaksanakan tugas kedinasan yang
diperintahkan pimpinan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2020
Pengadministrasi

FATIMAH
NIP. 1981121220031220

PERJANJIAN KINERJA TAHUM 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: ERIKA HERDIYANTI

Jabatari

: Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SYAIFUL ANWAR,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yarig seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diper!ukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

SYAIFUL ANWAR.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710619 200112 1 001

ERIKA HERDIYANTI
Pengatur
NIP. 19910115 201101 2 001

•>~at rill

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO ,
1.

DiNAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan pengelola pemanfaatan BM D sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
b. Memantau, kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
------secara terpadu untuk mencapai hasil yang^optimal;------------------ ---------------------------------------- ---------------------------------------------e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan pengeloia pemanfaatan BMD secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
:

Mengelola kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya jumlah data pemanfaatan BMD

INDIKATOR K INERJA
Mengolah data urusan pemanfaatan BMD

PENJELASAN
(FORM ULASIPERHITUNG AN)

SUM BER DATA

Jumlah data pemanfaatan BMD
Data pemanfaatan BMD
_________ —________________________ 1__________________________

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

NIP. 19910115201101200

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i.
Nama

: RONNY ADI WIJAYA.S.Sos.

Jabatan

: Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SYAIFUL ANWAR,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaari

seiaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dari mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Umum
dan Ketatalaksanaari

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

P enata T in g k a t I

P enata T in g k a t I

NIP. 19710619 200112 1 001

NIP. 19740921 200112 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVID I

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DA N PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS

3.

TUGAS______________

Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan kajian
—— dalam rangka penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang in v e n ta r is ; ------------------------- --------------------------------------------k

C'
^
e.
f.
g.
h
i
4.

FUNGSI

Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai spesifikasi dan
prosedur untuk rnemudahkan apabila diperlukan
Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-ha! yang terkait dengan urusan penyusun kebutuhan barang
inventaris sesuai prosedur dalam rangka urusan penyusunan kebutuhan barang inventaris;
Menyusun konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan;
Mendiskusikan konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris dengan pejabat yang berwenang dan terkait
sesuai prosedur untuk kesempumaan penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris;
Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan
penyusun kebutuhan barang inventaris;
Mengevaluasi proses penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan
kesempumaan tercapainya sasaran;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun Iisan

Mengelola kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD dengan earn menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data kebutuhan barang inventaris

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan memeriksa bahan data
penyusun kebutuhan barang inventaris
Mengumpulkan dan mengklasifikasikan
bahan dan data penyusun kebutuhan barang
inventaris
Mempelajari dan mengkaji
karateristik.spesifikasi dan hal-hai yang
terkait dengan penyusun kebutuhan barang
inventaris
Menyusun konsep penyusunan penyusun
kebutuhan barang inventaris
Mendiskusikan konsep penyusunan penyusun
kebutuhan barang inventaris dengan pejabat
yang berwenang
Menyusun kembali penyusun kebutuhan
barang inventaris berdasarkan hasil diskusi

PENJELASAN
(FORM ULAS! PERHITUNGAN)

SUM BER DATA

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris

Data kebutuhan barang inventaris

ivu uu iv a ru iiicg a ia , z,o ja iu m n

Penyusun K

ang Inventaris

a YA.S.S os
RONNY
N I P .197409212000121001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.

PERANGKAT DAERAH

2.

JABATAN

3.

TUGAS

4.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
:

a.
b.
c.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
Menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman Pelaksana Tugas.
Melaksanakan Admnistrasi Kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan Pangkat, Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala, Buku kendali Pensiunan,
Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ), Rekapitulasi Kehadiran, Laporan Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ), Usui
Kenaikan Pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU.Penghargaan, pemberian Sanksi, Cuti, Pengembangan
Kompetensi Pegawai, LHKPN dan atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d.
Merencanakan pelaksanaan S1MPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keija dan Kompilasi Perjanjian
Keija.
_______ e.__ Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kineija dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Urusan Kepegawaian.---------------- ------------------------------------f.
Merencanakan Kegiatan dan Mengendalikan Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Daerah Urusan Kepegawaian.
g.
Merencanakan, Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian.
h.
Melaksanakan dan Melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

FUNGSI

NO.
1.

KASUBAG KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai Fungsi menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

SASARAN KEGIATAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA
Jumlah pakaian dinas beserta
kelengkapannya yang tersedia

2.

Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

Jumlah Kartu Identitas yang dibuat

3.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur

Persentase pelaksanaan
bimbingan.pendidikan/pelatihan yang
dilakukan

4.

------ 51

Penyusunan Dokumen Kepegawaian

Persentase pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fasilitasi I im Bekias Perangkat Daerah

Jumlah Inovasi yang di hasilkan

menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah pakaian Dinas yang tersedia dibagi
jumlah pegawai x 100%
Jumlah kartu identitas pegawai yang tersedia
dibaqi jumlah peqawai x 100%
Jumlah peserta/ASN yang mengikuti
bimbingan/pendidikan/pelatihan dibagi jumlah
ASN yanq dijadwalkan untuk melakukan
Jumlah pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah
pengelolaan kepegawaian yang seharusnya
tepat waktu x 100%
Jumlah Inovasi yany dthasilkan dibagi Jumlah
Inovasi yang seharusnya di hasilkan x 100%
Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
Kepala Sub Bagian Kepegawaian

MARlANI.S.Sos
NIP. 19710724 199303 2 004

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
(K A K )
Dokumen
LPPD

RENSTFIA
RENJA/RKT
RKA
DPA
Kerangka Acuan Kerja
Perjanjian Kinerja

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: SEKRETARIAT
: KASUBAG KEPEGAWAIAN
: 2020

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
yang tersedia

156 Stell

Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

Jumlah Kartu Identitas yang dibuat

133 Buah

100 %

3.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur

10 Orang

85%

4.

Penyusunan Dokumen Kepegawaian

Persentase pelaksanaan
bimbingan.pendidikan/pelatihan yanq dilakukan
Persentase pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undanqan yanq berlaku

5.

Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

1.

Jumlah Inovasi yang di hasilkan

9 Dokumen

1 Inovasi

100 %

85%

85%

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Kepala Subbdg Kepegawian

M/fflUAN SET1AWAN.ST.MT
Pembina
NIP. 196701005 199903 1 011

ANI.S.Sos
Penata TK. I
NIP.19710724 199303 2 004

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: MERLINA

Jabatan

: Pengelola Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: MARIANI,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Kepegawaian

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian

MARIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710724 199303 2 004

MERLINA
Pengatur
NIP. 19800714 200902 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

3.

TUG AS
k
c.
d.
e.
f.

4.

FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan
rencana awal;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Mengelola kegiatan urusan Kepegawaan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa
dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan

NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Meningkatnya pelayanan kepegawaian serta
terpenuhinya data administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Membuat, mengolah surat cuti

Jumlah Surat Cuti

Data kepegawaian

Rekapitulasi data LHKPN

pejabat yg melaporkan LHKPN

Apllikasi e-LHKPN

PNS yang di usulkan Satya Lencana

Data kepegawaian

PNS yang belum memiliki
Karis/Karsu

Data kepegawaian

Data SIMPEG

Data SIMPEG

PNS Yang sudah melaporkan
LHKASN

Aplikasi Siharka

Membuat data dan Mengusulkan
Permohonan Penghargaan Satya Lencana
Mengumpulkan, Memeriksa, mengolah dan
merekapitulasi berkas usulan Karis/karsu
Mengolah data Simpeg ( sistem informasi
kepegawaian)
Rekapitulasi data LHKASN

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Kepegawaian

NIP. 19800714 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

I
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
I
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trjansparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: MUHAMMAD TAUHIED

Jabatan

: Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: MARIANI.S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharjjsnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi :anggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Kepegawaian

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian

MARIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710724 199303I 2 004

MUHAMMAD TAUHIED
Pengatur Tk.l
NIP. 19691108 200112 1 003

INDIKATOR KINERJAINDIVIPU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGELOLA SISTEMINFORMASIMANAJEMEN KEPEGAWAIAN

3.

TUGAS
^
c.
d.
e.
f.

4.

FUNGSI

Menyusun program keija, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat beijalan dengan baik
Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan
rencana awal;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak
teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

: Mengelola kegiatan urusan Kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa
dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan.

NO.

SASARAN AKTIVITAS

1.

Menciptakan Administrasi Surat Cuti yang benar

Membuat, Memproses, dan membuat Buku
Kendali Surat Cuti

2.

Tercapainya ASN yang taat Pelaporan LHKPN
Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Menerima, mencatat dan mengelompokkan
LHKPN

Daftar Satya Lencana

Membuat data dan Mengusulkan
Permohonan Penghargaan Satya Lencana
Mengumpulkan, Memeriksa, mengolah dan
merekapitulasi berkas usulan Karis/karsu

3.
4.

Usulan Karis/karsu

5.

Mengolah Data Simpeg

6.

Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya yang
diperintah oleh Atasan baik secara tertulis
maupun Lisan.

INDIKATOR KINERJA

Mengumpulkan dan Mengolah data Pegawai
kedalam Aplikasi Simpeg

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)
Jumlah Surat Permohonan Surat Cuti
Pertahun

Jumlah Capain Sasaran Kerja PNS

Jumlah Wajib Lapor yang
melaporkan LHKPN
Jumlah Pegawai yang di usulkan
Satya Lencana
Jumlah Pegawai yang belum
memiliki Karis/Karsu

Jumlah Wajib Lapor yang
melaporkan LHKPN
Jumlah Pegawai yang di usulkan
Satya Lencana
Jumlah Pegawai yang belum
memiliki Karis/Karsu

Jumlah data SIMPEG

Jumlah data SIMPEG

SUMBER DATA

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

MUHAMMAD TAUHIEP
NIP. 19800714 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: FITRA WARDANA

Jabatan

: Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: MARIANI,S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Kepegawaian

MARIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710724199303 2 004

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian

Pengatur
NIP. 19830712 201001 1 017

INDIKATOR KINERJAINDIVIPIJ

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGELOLA SISTEMINFORMASIMANAJEMEN KEPEGAWAIAN

3.

TUGAS______________

'
k
c.
d.
e.
f.

4.

FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan dengan baik;----------------------------------------------------------------------Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan
rencana awal;
Mengendalikan program keija kegiatan urusan Kepegawaian , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak
teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

Mengelola kegiatan urusan Kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa
dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan.

NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Meningkatnya pelayanan kepegawaian serta
terpenuhinya data administrasi kepegawaian

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Mengkoordinir dan mengumpulkan SKP

Jumlah SKP

Data kepegawaian

Mengumpulkan laporan kerja pegawai (
LK H )

Jumlah LKH

Data kepegawaian

Data kepegawaian

Data kepegawaian

Data SIMPEG

Data SIMPEG

Data absensi

Data kepegawaian

INDIKATOR KINERJA

Mengolah data urusan kepegawaian
Mengolah data SIMPEG ( Sistem Informasi
Kepegawaian)
Merekapitulasi absensi bulanan PNS

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

FITRA WARD ANA
NIP. 19800714 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: SURYANINGSIH

Jabatan

: Pengelola Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: MARIANI.S.Sos.

Jabatan

: Kasub.Bagian Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Kepegawaian

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian

Penata Tingkat I
NIP. 19710724 199303 2 004

SURYANINGSIH
Pengatur Tk.l
NIP. 19770326 200701 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGELOLA KEPEGAWAIAN

3.

TUGAS______________

:_a.
^
c.
d.
e.
f.

4.

FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekeijaan dapat berjalan dengan baik
;
Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan
rencana awal;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

: Mengelola kegiatan urusan Kepegawaan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa
dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan sesuai dengan yang
diinginkan

NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
dan terpenuhinya data administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA
Membuat, mengolah dan mengusulkan
kenaikan pangkat t
Menerima, mencatat dan memproses
kenaikan gaji berkala
Mengumpulkan ,memeriksa, mengolah data
daftar urut kepangkatan [DUK]
Mengumpulkan,memverifikasi,mengolah
dan merekapitulasi berkas usulan pensiun
Mengolah data SIMPEG ( Sistem Informasi
Kepegawaian)

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Data kenaikan pangkat PNS

Data kepegawaian

sk.kenaikan gaji berkala

Data kepegawaian

Data Daftar urut kepangkatan ( DUK
) kepegawaian

Data kepegawaian

Data PNS yang pensiun

Data kepegawaian

Data SIMPEG

Data SIMPEG

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Kepegawaian

SURYAMNGS1II
NIP. 19800714 200902 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

P E R A N G K A T DAERAH

DINAS P E R T A N A H A N DAN P ENATAAN RUANG

2.

JA B A TA N

K A S U B A G P R O G R A M DAN K EU AN G A N

3.

TUG AS

a.
b.
c.
d
e.
f.
g
h.
i
J

4.

FUNG SI

NO.

M enganalisis, m em bim bing, m eneliti dan m enilai hasil kerja bawahan.
M enyusun R encana kegiatan urusan P enyusunan Program dan Keuangan sebagai pedom an pelaksaaan tugas.
M erencanakan, m engkom pilasi dan m enyiapkan bahan kegiatan penyusunan R E N STR A,R EN JA,R KA/D PA,Perjanjian Kinerja, LkjlP, dan LPPD Dinas m elaporkan ke
Kepala Dinas m elalui Sekretaris Dinas.
M erencanakan pelaksanaan SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja ), SPIP ( Sistem Pengendalian Internal Pem erintah ), LKPJ dan LKPD
M enganalisis dan m eneliti kelengkapan surat Perm intaan Pem bayaran ( S PP ), dan m enyiapkan sura t Perintah m em bayar ( SP M ).
M enyusun Pem bukuan Keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan Keuangan.
M erencanakan dan m enyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan S tandar O perasional Prodsedur ( SO P ) urusan penyusunan Program dan Keuangan.
M erencanakan Kegiatan dan M engendalikan penyiapan bahan penyususnsn kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
M erencanakan, m elaksanakan dan m elaporkan kegiatan pelaksanaan m onitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyusunan Program dan
keuangan, dan
M erencanakan, m elaksanakan dan m elaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

M enganalisis, m em bim bing, m em bagi tugas, m eneliti dan m enyusun rencana kegiatan urusan P enyusunan Program dan Keuangan sebagai pedom an pelaksanaan tugas.

INDIKATOR KINERJA

S A S A R A N KE G IA TA N

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

1.

Fasilitasi penyelesaian kew ajiban Pihak ketiga

Jum lah kew ajiban yang terbayarkan

Jum lah kewajiban yang terbayarkan dibagi
jum lah kewajiban yang tertera dalam Laporan
keuangan x 100%

2.

P enyusunan buku profile SKPD

Jum lah buku profil yang diterbitkan

Buku Profil yang dihasilkan dibagi jum lah
seluruh buku profil x 100%

3.

P enyusunan D okum en P erencanaan, Laporan Kinerja dan
M onev

Jum lah dokum en perencanaan dan laporan kinerja
perangkat daerah yang dihasilkan

4.

P enyusunan Data dan Inform asi

T ersediaanya m edia inform asi perencanaan dan
pelayanan pertanahan dan penataan ruang

Jum lah dokum en yang dihasilkan dibagi jum lah
dokum en yang seharusnya dihasilkan x 100%
Jum lah jenis inform asi yang di update di
w ebsite dibagi jum lah je nis inform asi yang
seharusnya di update x 100%

SUMBER DATA
Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka A cuan Kerja
(KAK)
Dokumen Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan K euangan/ CALK

-

-

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
Kepala S ub Baprgn Program dan Keuangan,

IWDRA WAHYUNI. SP
NIP~ 197S0617 200801 2 023

PENGUKURAN KINERJA

1. “"PERANGKATDAERAH------------------- —
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
2.
3.
SUBBID/SUBBAG/KASI
4.
TAHUN
NO.
1.
2.
3.
4.

: D1NASPERTANAHANDAN PENATAANRUAN G '
: SEKRETARIAT
: KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
: 2020

SASARAN KEGIATAN
Fasilitasi penyelesaian kewajiban Pihak ketiga
Penyusunan buku profile SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja
dan Money
Penyusunan Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA
Jumlah kewajiban yang terbayarkan
Jumlah buku profil yang diterbitkan
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja
perangkat daerah yang dihasilkan
Tersediaanya media informasi perencanaan dan
pelayanan pertanahan dan penataan ruang

TARGET
4

REAUSASI

70
27
4

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

NIP.19780617 200801 2 023

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: INDRA NURHIDAYAT

Jabatan

: Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA WAHYUNI.SP.

Jabatan

: Kasub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan

Penata Tingkat I
NIP. 19780617 200801 2 023

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan

INDRA NURHIDAYAT
Pengatur Muda Tk.l
NIP. 19850927 201212 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDIJ

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGADM1NISTRASIKEUANGAN

3.

TUGAS

ab.
c.
d.
c.
f.

4.

NO.

1.

FUNGSI

Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar memudahkan
pencarian.
Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar memudahkan pengendalian;
Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar
memudahkan pendistribusian;
Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku, agar tertib administrasi;
Mclaporkan hasil pclaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang beriaku sebagai bahan evaluasi dan pertnnggungiawaban; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

Menerima, mencatat, menyimpan Dokumen urusan Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
beriaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

SASARAN AKTIVITAS

Tcrwujudnya administrasi urusan program dan
keuangan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FOR M ULA SIPER H ITUNG AN )

SUMBER DATA

Menerima, mencatat, menyimpan Dokumen
urusan Penyusunan Program dan Keuangan

Jumlah laporan administrasi program
dan keuangan

Jumlah laporan administrasi
program dan keuangan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengadministrasi Keuangan

INDRA NURH IDAYAT

NIP. 198509272012121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: DEBBI VINARTI

Jabatan

: Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA WAHYUNI.SP.

Jabatan

: Kasub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Penyusunan
T

1

■'

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Verifikator Keuangan

1

Penata Tingkat I
NIP. 19780617 200801 2 023

DEBBI VINARTI
Pengatur
NIP. 19800916 200801 2 019

INDIKATOR KINERJAINDIVIPU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGELOLA GAJI

3.

TUGAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan objek keija sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
dalam pelaksanaan pekeijaan dapat berjalan dengan baik
Memantau, objek kerja 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;
Mengkordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan program berikutnya, dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

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

NO.

SASARAN AKTIVITAS

INDIKATOR K INERJA

1

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
atasan sesuai dengan ketentuan

PENJELASAN
(FORM ULASI PERHITUNGAN)

Jumlah verifikasi dokumen

SUMBER DATA

Data dokumen verifikasi

Menyiapkan kertas kerja verifikasi dokumen
Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas
pengajuan pembayaran
Meneliti rencana kerja anggaran (RKA) dan
menyesuaikan dengan ketentuan terkait yang berlaku
Mencatat data anggaran yang telah
dipertanggungjawabkan (di SPJ kan) dan membuat
laporan atas dokumen pertanggungjawaban yang
telah diterima
Memberikan layanan data dan informasi yang
berkaitan dengan verifikasi keuangan atas
persetujuan atasan
Mengarsipkan salinan SPJ yang telah diverifikasi
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pejigdola Gaji

(Kj H '
DEBBI VINART1

N IP .198009162008012019

i

K

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: FINDA ANGGRAENI

Jabatan

: Analis Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA WAHYUNI,SP.

Jabatan

: Kasub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Penyusunan
Progra

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Analis Perencanaan,Evaluasi dan
Pelappran

INDRA yVAHYUNI.SP.
Penata Tingkat I
NIP. 19780617 200801 2 023

NIP. 19840128 200902 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.

TUGAS

ak
c.
d.
e.
f.

4.

NO.

1.

FUNGSI

Mengumpulkan bahan-bahan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan
penyelesaian pekerjaan
Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka menyelesaikan
pekerjaan
Membuat laporan berdasarkan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.... untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil
telaahan dapat bermanfaat
Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.. untuk
disampaikan kepada Atasan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleli pimpinan baik lerlulis maupuii lisau

Menelaah dan menganalisa urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekeijaan
dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.

SASARAN AKTIVITAS

Terwujudnya laporan urusan
perencanaan,evaluasi dan pelaporan

INDIKATOR KINERJA

Membuat dan menganalisa laporan urusan
perencanaan,evaluasi dan pelaporan

PENJELASAN
(FORM ULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah laporan urusan perencanaan
dan pelaporan

Laporan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

FINDA ANGGRAENI

N IP .198401282009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: KARTINIWATI

Jabatan

: Pengelola Gaji

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA WAHYUNI.SP.

Jabatan

: Kasub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Penyusunan
r -------------------*'

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Gaji

1

Penata Tingkat I
NIP. 19780617 200801 2 023

KARTINIWATI
Pengatur
NIP. 19800916 200901 2 002

.* ■

INDIKATOR KINERJA INDIVIDIJ

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JAB ATAN

: VERIFIKATOR KEUANGAN

3.

TUGAS

a'
^
c.
d.
e.

4.

FUNGSI

Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran
agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian
Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar
diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya;
Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Melaporkan
hasil temuan pemeriksaan
kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan
pimpinan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tcrtulis maupun lisan

: Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran
untuk diperiksa diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukkannya.

NO.

1.
2.
3.
4.

SASARAN AKTIVITAS

Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran
keuangan

INDIKATOR KINERJA

Menerima dan menyortir bukti pengeluaran
dan penerimaan
Meneliti dan mencocokkan bukti
pengeluaran dan penerimaan

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

laporan penerimaan dan pengeluaran
keuangan

Data laporan penerimaan dan
pengeluaran keuangan

Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti
apakah telah sesuai
Melaporkan hasil temuan pemeriksaan
kepada atasanl

Kutai Kartancgara, 28 Januari 2020
Verifikator Keuangan

KARTINIWATI
NIP. 198009162009012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: LELY MAHDALENA

Jabatan

: Bendahara v

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA WAHYUNI.SP.

Jabatan

: Kasub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasub.Bagian Penyusunan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Penata Tingkat I
NIP. 19780617 200801 2 023

Penata Tingkat I
NIP. 19650812 198703 2 014

INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

BENDAHARA

3.

TUGAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
4.

FUNGSI

:

Mengelola
uang/ surat
berharga/ barang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban
Mengajukan
surat permintaan
pembayaran
ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah
ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan
pertanggungjawaban;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

Bendahara mempuyai tugas Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat rencana Kegiatan
Urusan Penyusunan Program dan Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

NO.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

SASARAN AKTIVITAS

Terwujudnya tertib administrasi dan laporan
keuangan

INDIKATOR KINERJA

Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban
Mengajukan surat permintaan pembayaran
berdasrkan surat perintah untuk mengurus
keuangan
Melakukan pembayaran atas tagihan
berdasrakan surat dinas untuk kelancaran
pelaksanaan dinas
Melayani permintaan uang persediaan/ganti
uang/LS berdasrkan surat perintah untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
Mencatat,menyusun penerimaan dan
pengeluaran uang didalam formulir daftar
penerimaan dan pengeluaran yang telah
ditetapkan untuk bahan lampiran laporan
Membuat laporan mengenai
permintaan,pengeluaran dan keadaan kas
berdasrkan penerimaan dan pengeluaran
sebagai bahan pertanggung jawaban.

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data laporan keuangan

Data laporan keuangan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Bendahara

N IP .196508121987032014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2. JABATAN

: KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

3. TUGAS

. a.

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan tim persiapan pengadaan tanah dan pendampingan
pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
b- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian administrasi penguasaan tanah atas tanah negara.
c. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan data perumusan
kebijakan data dan informasi pertanahan
d. Mengkoordinasikan dan menginventarisir kebutuhan data dan informasi urusan bidang pertanahan
e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Stadar dan Standar Opersional
Presedur ( SOP ) urusan Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan.
f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah Urusan
Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan.
g. Mengkoorniasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
urusan pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan.
h.

5.

FUNGSI

Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan

Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, mengkoordinasikan
perumusan penyusunan rencana kegiatan urusan Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan Meliputi
Fasilitasi

Pengadaan Tanah,

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dan Informasi

Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

NO.

1

SASARAN PROGRAM

Program Penataan Penguasaan,
pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

INDIKATOR KINERJA

1. Tertib administrasi penguasaan
tanah Tanah

2. persentase penyelesaian
pengadaan tanah bagi
kepentingan umum

PENJELASAN
(FORMULASI
PERHITUNGAN)

Indeks Kepuasaan
Desa/Kelurahan/Kecamatan
tentang pelayanan SKPT oleh
Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang
Jumlah permohonan
pembebasan/pengadaan tanah
yang diselesaikan dibagi
jumlah permohonan
pembebasan/pengadaan tanah
yang masuk x 100%

SUMBER DATA

-

Dokumen RENSTRA
Dokumen
RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka
Acuan Kerja ( KAK )
Dokumen Perjanjian
Kinerja
LKJIP
LPPD

Tenggarong, 28 Januari 2020
KEPALA BIDANG PENGADAAN TANAH DAN
PENATAAN ADMINJSTRASI PERTANAHAN,

Peirtbina TK. I
NIP.19630518 198303 1 013

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH
: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2. SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN : KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
3. TAHUN
: 2020
NO.

1.

SASARAN PROGRAM

Program Penataan Penguasaan,
pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1. Tertib administrasi penguasaan
tanah Tanah
2. persentase penyelesaian
pengadaan tanah bagi kepentingan
umum

KEPALA DINAS,

Tenggarong, 28 Januari 2020
KEPALA BIDANG PENGADAAN TANAH DAN
PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN,

O. A.Ptnh
aTK . I
Pem
N IP .196305 8 198303 1 013
H. PI

SETIANTO NUGROHO AJI SH.M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19671027 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA

.—
2.
3.
4.

-T

NO.
1.

PERANGKATTDAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/SUBBAG/KASI
TAHUN

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGADAAN TANAH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
KASI FASILITASI PENGADAAN TANAH

2020

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

KEPALA BIDANG PENGADAAN DAI*

Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Pasar Bukit
Biru)

75 %

Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Pasar
Mangkurawang)

75 %

Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Akses Jalan
Masuk Pelabuhan Jongkang)

75%

NATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN,

Pembina T k . I
NIP. 1963051
98303 1 013

TARGET

REALISASI

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI FASILITASI PENGADAAN TANAH ,

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2

JABATAN

KASI FASILITASI PENGADAAN TANAH

.

3.

TUGAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

4.

NO.

1.

FUNGSI

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
Menyusun rencana kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Merencanakan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka perumusan kebijakan Fasilitasi Pengadaan Tanah;
Menyusun, memfasilitasi pembentukan tim persiapan, pengadaan tanah, dan pendampingan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk
kepentingan umum;
Menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja/instansi/SKPD yang memerlukan tanah;
Merencanakan kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan system informasi, komunikasi Fasilitasi
Pengadaan Tanah dan Penyebaranluasan informasi pengadaan tanah kepada masyarakat
Merencanakan dan menyiapkan tugas bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah;
Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi
Pengadaan Tanah; dan
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Fasilitasi Pengadan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKATOR KINERJA
Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Pasar Bukit
Biru)
Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Pasar
Mangkurawang)
Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum (Pengadaan lahan Akses Jalan
Masuk Pelabuhan Jongkang)

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)
Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi
jumlah permohonan luas lahan yang masuk
untuk dibebaskan x 100 %
Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi
jumlah permohonan luas lahan yang masuk
untuk dibebaskan x 100 %
Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi
jumlah permohonan luas lahan yang masuk
untuk dibebaskan x 100 %

SUMBER DATA
Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka Acuan Kerja (
KAK)
Dokumen Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
KASI FASILITASI PENGADAAN TANAH

Pembina
NIP.19640818 198#fe 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: SAHIRIN MOBLY

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: ALAUDIN ZEN,S.Sos.,M.Si.

Jabatan

: Kapala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
P ih ^ Pertama
a/bata

NIP. 19640818 198703 1 022

lfa)BLY
Pengatur Muda Tk.l
NIP. 19760619 201001 1 017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDIJ

1. PERANGKAT DAERAH
2— JABATAN------------------

PENGELOLA DATA..................................................................................................................................................................................— ..~ ~

■

3.

TUGAS

a- Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan dengan baik
b. Memantau, kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengadaan Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4.

FUNGSI

: Mengelola kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan sesuai
dengan yang diinginkan.

NO.
1.

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

SASARAN AKTIVITAS
Teresedianya data pengadaan tanah

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBERDATA

Menyusun,mengolah dan mengkoordinasikan
,memeriksa data pengadaan tanah

Jumlah data pengadaan tanah

data pengadaan tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

NIP. 197605192010011017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: EMY HERLINDA.SH.

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: ALAUDIN ZEN,S.Sos.,M.Si.

Jabatan

: Kapala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

Penata
NIP. 19771016 201001 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDIJ
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a- Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah;
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah;
c. Menganalisis kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang akan diolah;
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses
lebih lanjut;
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data pengadaan tanah

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan mengolah data pengadaan
tanah

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data pengadaan tanah

Data pengadaan tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

EMY HERLINDA.SH.
NIP. 197710162010012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: TAJUDDIN NOR.S.Sos.

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: ALAUDIN ZEN,S.Sos.,M.Si.

Jabatan

: Kapala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

TAJUDDIN NOR.S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19630304 198703 1 017

INDIKATOR K1NERJA INDIVID II

1. PERANGKAT DAERAH
-2r—JABATAN-----------------3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.
1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOtADATA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a- Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan dengan baik
k Memantau, kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu imtuk mencapai hasil yang optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengadaan Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Mengelola kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan sesuai
dengan yang diinginkan.

SASARAN AKTI VITAS
Tersedianya data pengadaan tanah

INDIKATOR KINER.JA
Mengumpulkan,memeriksa dan
mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah ,

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)
Jumlah data pengadaan tanah

SUMBERDATA
data pengadaantanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

TA.TIJPDIN NOR.S.Sos
N IP .196303041987031017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: HENNY KESUMAWATI.SE.

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: ALAUDIN ZEN,S.Sos.,M.Si.

Jabatan

: Kapala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

HENNY KESUMAWATI.SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19731114 200502 2 005

f

$

INDIKATOR KINERJA INDIVIDl)

1. PERANGKAT DAERAH
2 . JABATAN
3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.
1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a- Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah
k Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah
c. Menganalisis kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses
lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data pengadaan tanah

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan mengolah data pengadaan
tanah,

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data pengadaan tanah

Data pengadaan tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

HENNY KUSUMAWATI.SE.
NIP. 197311142005022005

PENGUKURAN KINERJA

1.

2.
3.
4.
NO.

1.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/SUBBAG/KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: PENGADAAN TANAH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
: KASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
: 2020

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pem binaan dan Pengendalian Administrasi
Penguasaan T anah di Kecamatan dan Kelurahan
D esa

2.

KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN

TAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN,

1.

l*embina/Tlfc/1
NIP. 19630518 198303 1 013

Jum lah desa/kelurahan/kecam atan yang
dilakukan pem binaan administrasi
Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

75%

Kutai #artanejtara, 28 Januari 2020
Kutaii Cartanegala, 28 Februari 2020
KASI PEMBINAAN DAN I ENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

3.

TUGAS
a.

M erencanakan pelaksanaan kegiatan urusan Pem binaan dan Pengendalian Administrasi P enguasaan Tanah Atas Tanah Negara;

b.

M erencanakan kegiatan pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pem binaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah
Negara;

c.

M erencanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perum usan kebijakan Pem binaan dan Pengendalian Administrasi

d.

M erencanakan kegiatan fasilitasi dan memberikan rekom endasi dan/atau petunjuk dan/atau proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah lebih dari
luas b a ta s maksimum;

e.

M erencanakan kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengem bangan sistem informasi, komunikasi Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi P en g u asaan Tanah A tas Tanah Negara;
M erencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah
Atas T anah Negara;
M erencanakan, m elaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi P enguasaan Tanah A tas Tanah Negara;

P en g u asaan Tanah Atas Tanah Negara

f.
g.

4.

FUNGSI

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan m enyusun rencana kegiatan urusan urusan pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan sebagai
pedom an pelaksanaan tugas.

NO.

1.

SASARAN KEGIATAN

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan
Tanah di Kecamatan dan Kelurahan Desa

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

INDIKATOR KINERJA

Jum lah desa/kelurahan/kecam atan yang
dilakukan pem binaan administrasi
2. Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan

Jumlah akumulasi desa/kelurahan/kecam atan
terlayani dibagi jumlah
desa/kelurahan/kecam atan di Kab.KukarX
100%

SUMBER DATA
Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka Acuan Kerja (
KAK)
Dokumen Perjanjian Kineija
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

Kutaj Kartaneg nra, 28 Februari 2020
KASI PEMBINAAN DAn V e NGENI ALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN,

),

Y-ANI WA RDHANA S .S o s
Pe la ta Tk. I
NIP.19680627 199403 1 004

PERJANJ1AN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: SAFRUDIN

Jabatan

: Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: YANI WARDANA.S.Sos.

Jabatan

: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumfen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

jk Kedua
Kepala Seksi I ^embViaan dan Pengendalian
Adrr inistrasi Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Administrasi Pertanahan Desa
atau Kelurahan

Penata Tingkat I
N IP .19680627 199403 1 004

Pengatur Muda Tk.l
NIP. 19770823 200701 1 014

■ I

r-

INDIKATOR KINERJA INDIVIPl)

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: PENGELOLA ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA/ KELURAHAN DAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM_________________________________________________________ _______ __
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat beijalan dengan baik
b.
c.
d.
e.
f.

4.

NO.
1.

Memantau, kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
Mengendalikan program ketja kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tidak teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan secara berkala,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

: Mengelola kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan
dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan
dapat beijalan sesuai dengan yang diinginkan.

FUNGSI

SASARAN AXTIVITAS
Tersedianya data pembinaan dan pengendalian
administrasi pertanahan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERIIITUNGAN)

SUMBERDATA

Menyusun,memeriksa danmengevaluasi data
pembinaan dan pengendalian administrasi
pertanahan

-------Jumlah data pembinaan dan-----pengendalian administrasi pertanahan

data pembinaan dan pengendalian
administrasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 2 s Januari 2U2U
Pengelola Administrasi Pertanahan Desa/ Kelurahan
Dan penetapan lokasi pembangynan untyk kepentingaiHimum

NIP. 197708232007012015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

: AISYAH

Jabatan

: Penyusun Pembinaan Keagrariaan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: YANI WARDANA.S.Sos.

Jabatan

: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Penyusun Pembinaan Keagrariaan

AISYAH
Penata Muda Tk.l
NIP. 19700127 199203 2 009

INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN____________

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENYUSUN PEMBINAAN KEAGRARLAAN ________________________ _________________________________ _______
Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur sebagai
bahan kajian dalam rangka penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;
k Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai
spesifikasi dan prosedur untuk mernudahkan apabila diperlukan;
c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan urusan Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Pertanahan sesuai prosedur dalam rangka penJrusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Pertanahan;
d. Menyusun konsep penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan hasil kajian dan
prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
e. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan pejabat yang
berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempumaan penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Pertanahan;
f. Menyusun kembali obyek keija berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;
g. Mengevaluasi proses penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur sebagai bahan
perbaikan dan kesempumaan tercapainya sasaran;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan
Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan serta
mengkaji dan menyusun urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

NO.

SASARAN AKTIVITAS

1NDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASIPERH1TUN GAN)

SUMBERDATA

1.

Tersedianya data pembinaan dan pengendalian
administrasi pertanahan

Menerima,Mengumpulkan,mengklasiflkasikan
data
pembinaan dan pengendalian
administrasi pertanahan

Jumlah data pembinaan dan
pengendalian administrasi pertanahan

Data pembinaan dan pengendalian
administrasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Penyusun Pembinaan Keagrariaan

ATSYAH
NIP. 197001271992032009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI DATA DAN INFORMASI

3.

TUGAS

a

Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan perangkat Data dan Informasi Pertanahan.

t,

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Data dan Informasi Pertanahan.

c.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Data dan Informasi

d.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pertanahan.

4.

NO .

1.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

FUNGSI

S ASA RAN KEG IATAN

Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKA TO R KINERJA

Persentase Tersedianya Database
Pertanahan

PEN JELA SA N
(FO R M U LA SI PER H ITU N G A N )

Jumlah Desa yang dilakukan pendataan dibagi
jumlah seluruh desa/kelurahan di Kab.Kukarx
100%

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
KASI DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN ,

M'

H A FS A H .S .IP
P enata Tk. I
N IP .197 80820 200112 2 003

SUM B ER DATA

Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka Acuan Kerja
( KAK)
Dokumen Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

PENGUKURAN KINERJA

1.

PERANGKAT DAERAH

2.

SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN

PENGADAAN TANAH DAN PENATAAN AD M INISTRASI PERTANAHAN

3.

S U B B ID / SUBBAG / KASI

KASI DATA DAN INFORM ASI

4 :— T A H U N --------------------------------------NO .

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2020-----------------------------------------------------------------------------------

S ASA RAN KEG IATAN

Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

IN D IK A TO R KINER JA

Persentase Tersedianya Database Pertanahan

TA R G ET

REALISASI

75%

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI DATA DAN INFORM ASI ,

HARSAH.S.IP
Penata Tk. I
N IP .19780820 200112 2 003

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: SURIANSYAH

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: HAF5AH.S.IP.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

HAFSAH.S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19780820 200112 2 003

NIP. 19681202 200012 1 003

v.

, V- 't.-T pitv '

/ ■.

INDIKATOR KINERJAINDIVIDIJ
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.
1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a.— Mempelajari'pedomairdairpetunjukrsesuaridengairprosedurdan-ketentuan-yang'berlaku untuk-mengetahui-macamrnietode danteknik dalam mengolah kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan
^ Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan
c. Menganalisis kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Data dan Informasi Pertanahan yang akan
diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Data dan Pertanahan secara periodik sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan nienyajikan kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan
proses lebih lanjut
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AK TIVITAS
Menciptakan Administrasi data dan informasi
pertanahan

INDIKATOR K INERJA
Menerima dan mengolah data dan informasi
pertanahan,

PENJELASAN
(FO R M ULASIPERH ITUNG AN)
Jumlah data

SU M BER DATA

-----

Data dan informasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

NIP. 196812022000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
: TANG IBI

Nama
Jabatan

: Pengadministrasi Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: HAPSAH.S.IP.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengadminsitrasi Pertanahan

HAFSAH.S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19780820 200112 2 003

NIP. 19780316 2001121 003

INDIKATOR KINERJA 1NDIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4. FUNGSI

NO.
1.

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: PENGADMINISTRASI PERTANAHAN
a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai denganprosedur danketentuan yangberlaku, agarmemudahkan
pencarian.
b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
memudahkan pendistribusian;
d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
: Menerima dan mengolah kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahanyang dilengkapi hasil laporanresponden sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AKTI VITAS

Memciptakan Administrasi data dan informasi
pertanahan

INDIKATOR KINERJA

Mengumpulkan,menerima dan mengolah
data informasi pertanahan,

dengan

PENJELASAN
(FORM ULASIPERHITUNGAN)

SU M BER DATA

Jumlah data

data dan informasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengadministrasi Pertanahan

TANG I B I
N I P .197803162001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: WINA MARLINI.SE

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: HAFSAH.S.IP.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

HAFSAH.S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19780820 200112 2 003

WINA MARLINI.SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19750622 200112 2 004

INDIKATOR KINERJA TNDIVIPIJ
1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN D AN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGOLAH DATA

3. — TUG AS-----------------------^
c.
d.

e.
f.
g.
h.
4.

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesua idengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Data dafTlnformasi Pertanahan
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan
Menganalisis kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Data dan Informasi Pertanahan yang akan
diolah
Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Data dan Pertanahan secara periodik sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan 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

Menerima dan mengolah kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

FUNGSI

NO.

S AS A RAN AK TIVITAS

1.

Memciptakan Administrasi data di seksi data dan
informasi pertanahan

INDIK ATOR KINERJA
Menerima dan mengolah data di seksi data
dan informasi pertanahan,

PENJELASAN
(FORM ULASIPERHITUNG AN)

SUM BERDATA

Jumlah data

Data di seksi data dan informasi
pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

W INA MARLINI.SE
NIP. 197506222001122004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH
a.

Merencanakan kegiatan d in melaksanakan Penganalfsisan dan menyiapkan Bahan—pelaksana
penanganan sengketa pertanahan dan perijinan penggunanaan dan pemanfaatan tanah, hak ulayat dan
atanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.
c.

Merencanakan kegiatan pengumpulan pengolahan bahan perumusan kebijakan urusan sengketa tanah.
Merencanakan kegiatan dan melaksanakan advokasi dan menyiapkan bahan pelaksana pengandalian,
pendampingan terhadap sengketa pertanahan diliar dn didalam pengadilan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan advokasi dan pengendalian sengketa
pertanahan
Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pelaksana dan melaksanakan penyuluhan pertanahan,
pengumpulan dan pengolahan, rumusan kebijakan penyuluhan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Mengkoordinasikan dan mnenyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional Prosedur ( SOP )
urusan sengketa tanah.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan sengketa
tanah
Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
urusan sengketa tanah.
Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. TUGAS

d.
e.

f.
g.
h.
i.
5.

FUNGSI

: membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, mengkoordinasikan perumusan
penyusunan rencana kegiatan urusan Sengketa Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

NO.

1

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Penatausahaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI
PERHITUNGAN)

Terlaksananya Penyuluhan Sengketa
Pertanahan

Jumlah
penyuluhan/penyampaian
informasi pertanahan yang
dilakukan dibagi jumlah
penyuluhan/penyampaian
informasi hukum pertanahan

Persentase Penyelesaian Kasus/
Sengketa Tanah Negara

Jumlah kasus yang di
selesaikan dibagi jumlah
permohonan kasus x 100%

SUMBER DATA

-

Dokumen RENSTRA
Dokumen
RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka
Acuan Kerja ( KAK)
Dokumen Perjanjian
Kinerja
LKJIP
LPPD

Tenggarong, 28 Januari 2020
KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH,

SUtyARTO.SP.MM
Pembina TK. I
NIP.1^670223 199803 1 004

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH
: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2. SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN : KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH
3. TAHUN
: 2020
NO.

1.

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Penatausahaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Terlaksananya Penyuluhan Sengketa
Pertanahan

Persentase Penyelesaian Kasus/
Sengketa Tanah Negara

I enggarong, 28 Januari 2020
KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH,
KEPALA DINAS,

iW—
SETIANTO NUGROHO AJI SH.M.Si
Pembina TK.'i
NIP. 19671027 199403 1 008

RTO.SP.MM
Pembina TK. I
670223 199803 1 004

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

3.

TUOMS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4

PUNGSI

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
Menyusun rencana kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Merencanakan kegiatan dan melaksanakan Pengkajian dan menyiapkan bahan pelaksana penanganan sengketa pertanahan dan perizinan penggunaan dan
pemanfaatan tanah, hak ulayat dan tanah adat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Merencanaka kegiatan pengumpulan pengolahan bahan perumusan kebijakan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan
Merencanakan kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan, pendidikan, pelatihan dan pengeinbangan sistem informasi, komunikasi urusan pengkajian dan
penanganan sengketa pertanahan
Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan.

g

Merencanakan, melaksanakan dan melapoikan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengkajiar dan
penanganan sengketa pertanahan.

h.

Merencanakan, melaksanakan dan meiaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olen atasan

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan pengkajian da penanganan sengketa pertanahan sebagai pcaoman
pelaksanaan tugas

NO.

1.

SASARAN KEGIATAN

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

INDIKATO R KINER JA

Jumlah Permohonan Kasus/Sengketa

PENJELASAN
(FO RM ULASI PERHITUNGAN)

Jumlah kasus yang difasilitasi dibagi jumlah
permohona kasus x 100%

SUNIBER DATA

Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka Acuan Kerja
( KAK)
Dokumen Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
KASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA ,

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.

1

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

• Dii'iAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: SENGKETA PERTANAHAN
: KASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
: 2020

SAS A R A N KEG IATAN

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

INDiKATO R K INER JA

Jumlah Permohonan Kasus/Sengketa

REALISASI

TARGET

135 Kasus

______

-

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: LUSINEM,SE.

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.YT.ALRIANTO.,SH.,MH.

Jabatan

: Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, daiam rangka mencapai target kinerja jangka mer.engah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencar.aan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian in* dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa Tanah

H.YTJ
NIP. 19

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

__________

£

Penata Muda Tk.l
NIP. 19790407 201212 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIV1DU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGS I

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
b. Memantau, kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instans; lain dalam rangka pclaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasi! yang optima!;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya, dan
f. Melaksanakar. tugas kedinasar. lain yang diperintah atasan baik secara lertulis maupun lisan.
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

—
NO.
1.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

INDIKATOR KINERJA
Mengumpulkan , Menerima dan mengolah
data seksi pengkajian dan penanganan
sengketa tanah

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

NEP. 197904072012122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparari dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: Hj.A.RUSNAWATI

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.YT.ALRIANTO.,SH.,MH.

Jabatan

: Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEPUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kirterja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
PihaK Pertama
Pengelola Data

Hj.A.RUSNAWATI
Penata Tk.l
NIP. 19620821 198503 2 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.
1.

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: PENGELOLA DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan
b Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan
c. Menganalisis kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan
kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan yang masuk sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Penyuiuhan Pertanahan yang akan diolah
e Mencatat perkembangan dan permasaiahan kegiatan urusan Sengketa T anah secara periodik sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkan peinecahannya
f. Mengoiah dar. menyajikan kegiatan urusan Penyuiuhan Pertanahan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses
lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
: Mengelola kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan.

SASARAN AKT1VTTAS

Tersedianya data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FO kM ULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Mengelola,mengendalikan dan
mengkoordinasikan serta memeriksa data seksi
pengkajian dan penanganan sengketa tanah

Jumlah data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

data seksi pengkajian dan
penanganan sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelo

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
/

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PENYULUHAN PERTANAHAN

3.

TUGAS

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
k

Menyusun rencana kegiatan urusan penyuluhan Pertanahan Sebagai pedoman Pelaksanaan tugas.

c.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pelasana dan melaksanakan penyuluhan pertanahan .pengumpulan dan pengolahan, rumusan kebijakan
penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merencanakan kegiatan menyiapkan usulan, mensosialisaikan dan melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan
Merencanakan kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sistem informasi, komun'ikasi penyuluhan pertanahan.
Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kineija dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) urusan penyuluhan Pertanahan .
Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penyuluhan Pertanahan, melaksanakan dan melaporkan
kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyuluhan Pertanahan .
Merencanakan, melasariakan dan melporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d.
e.
f.
g.
h.
4.

NO.

1.

FUNGSI

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Sengketa Tanah sebagai pedoman peiaksanaan tugas.

SASARAN KEGIATAN

Penyuluhan Hukum Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Penyuluhan Sengketa
Pertanahan

PENJELASAN
(FORMULASI PERHiTUNGAN)

Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi
pertanahan yang dilakukan dibagi jumlah
penyuluhan/penyampaian informasi hukum
pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
KASI PENYULUHAN PERTANAHAN ,

NIP.19761202 201212 1 002

SUMBER DATA
Dokumen RENSTRA
Dokumen RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka Acuan Kerja
( KAK)
Dokumen Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelola Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.

1.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: SENGKETA PERTANAHAN
: KASI PENYULUHAN PERTANAHAN

: 2020

SASARAN KEGIATAN

Penyuluhan Hukum Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Penyuluhan Sengketa Pertanahan

REALISASI

TARGET

18 Kecamatan

_____

KEPALA BIDANG SENGKETA TANAh ,

Kutai Kartanegara, 28 Januari2020
KASI PENYULUHAN PERTANAHAN ,

Penata Muda Tk. I
NIP.19761202 201212 1 002

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pernerinlahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

MUSLIM GUNAWAN,S.Hut.

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.IDIL ADHA.ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, se'anjutriya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjariji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian pertghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

Penata Tk.l
NIP. 19720620 200604 1 012

INDIKATOR K1NERJA INDIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOLA DATA
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengaa prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pckerjaan dapat berjalan dengan baik
b. Memantau, kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun lanoran kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah at as an baik secara tertulis maupun lisan.
Mengelola kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan.

V.------

NO.

i.

SASARAN AKTIVITAS

Terwujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR KINERJA

Mengumpulkan ,Memproses data diseksi
penyuluhan pertanahan

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SU M 6E R DATA

Jurnlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi
peilayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari2020
Pengelola Data

NIP. 197206202006041012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahari yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

j : RUSMAN

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.IDIL ADHA,ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yarig diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

Tenggaron
Bf
Pengol

engatur
NIP. 19800314 200902 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan sengketa tanah
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanaiian
c. Menganalisis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan pengkajian dan penanganan
sengketa pertanahan yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku untuk mengetahui langkah nemecahannya
f. Mengolah dan menyajikar. kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengket pertanahan dalarn bentuk yang telah ditetapkan
sebagai bahan proses lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan seianjutnya.

SASARAN AKTIVITAS

Terwujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR KINERJA

Menerima dan mengolah kegiatan urusan
pengkajian dan penanganan sengketa dan
penyuluhan pertanahan diseksi penyuluhan
pertanahan

PENJELASAN
(FORM ULASI PERHITUNGAN)

SUM BER DATA

Jumlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai

NIP. 198003142009021001

020

PERJANJ1AN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTA1 KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

JUMIAH

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

H.IDII. ADHA.ST.

Jabatan

Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan da am rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

H.IDIL ADHA.ST.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

JUMIAH
Pengatur Tk.l
NIP. 19700327 200701 2 012

INDIKATOR KINERJA 1NPIVIDU
I

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan sengketa tanah
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

4.

NO.
1.

FUNGSI

Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan
Menganalisis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan pengkajian dan penanganan
sengketa pertanahan yang akan diolah
Mcncatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengket pertanahan 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

Menerima dan mengolah kegiata urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AKTIVITAS
Terwujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR K INERJA
Menerima dan Mengolah data diseksi
penyuluhan pertanahan

PENJELASAN
(FOR M ULA SIPER H ITUNG AN )
Jumlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

SU M BER DATA
data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 202C
-------------- PengolahJData— ----------

JUM IAH
NIP. 197003272007012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTA1 KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel s;er
irta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: BASTIAH

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.IDIL ADHA,ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihaljc pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

H.IDIL ADHA.ST.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

BASTIAH
Penata Muda
NIP. 19670706 200012 2 004

INDIKATOR KINER.TA INDIVIDIJ

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOLA DATA
X
Menyusun progranrkerja, babairdarrslatperlengkaparmrasarrPenyuluhairPertanahan- sesuardengarrprosedurdanketentuan—
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat Lerjalan dengan baik
b.
c.
d.
e.
f.

4.

NO.
1.

FUNGSI

Memantau, kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
Mengendalikan program keija kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai basil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan per.yusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Mengelola kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan.

SASARAN AKTrVTTAS
Terv/ujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR KINERJA
Mengumpulkan data diseksi penyuluhan
pertanahan

PENJELASAN
(TORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

NIP. 196707062000122004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :
ENI OKTAVIANTI

Nama
Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

H.IDIL ADHA.ST.

Nama
Jabatan

: Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kirierja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, daiam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sariksi.

H.IDIL ADHA.ST.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

Pengatur Tk.l
NIP. 19770108 200604 2 015

INDIKATOR KINERJA IND1VIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JAB AT AN

3.

TUGAS

4.

FUNG SI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan sengketa tanah
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkar.
jenis dan kegiatan urusan pengkaj ian dan penanganan sengketa pertanahan
c. Menganalisis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan pengkajian dan penanganan
sengketa pertanahan yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui iangkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengket pertanahan dalam bentuk yang telah ditetapkan
sebagai bahan proses lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiata urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan seianjutnya.
—

NO.

1.

SASARAN AKTTVTTAS

Terwujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR KINERJA

Menerima dan Mengolah data diseksi
penyuluhan pertanahan

1

PENJELASAN
(FORMULASIPERH1TI1NGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasi!, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: EMANSYAH

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.IDIL ADHA.ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
iampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilar, dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangaung jawab kami.
Pihak kedua akan rrelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian in* dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian pengnargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanahan

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

\ v

H.IDIL ADHA.ST.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19761202 201212 1 002

EMANSYAH
Pengatur Muda Tk.l
NIP. 19690505 200701 1 064

4-

INDIKATOR KINERJAINDIVII) II

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOLA DATA
a. Menyusun program keria, bahan dan alat perlengkapan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
b.
c.
d.
e.
f.

4.

NO.
1.

FUNGSI

Memantau, kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau inscansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Mengelola kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan.

SASARAN AKTIVITAS
Terwujudnya pelayanan penyuluhan

INDIKATOR KINERJA
Mengelola data diseksi penyuluhan
pertanahan

PENJELASAN
(FORM ULASI PE R U ITUN GAN)
Jumlah data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuluhan pertanahan

SUM BERDATA
data penyuluhan diseksi
pelayanan penyuiuhan pertanahan

NIP. 19690505200701164

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

2.

JABATAN

3.

TUGAS

DIN AS PERTANAHAN DAN PEN A TA A N RUANG
KASI AD VO KASI DAN PENG END ALIAN S E N G KETA PERTANAHAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

FUNGSI

NO.

M enganalisis, M embimbing, m em bagi Tugas, m eneliti dan m enilai hasil kerja bawahan.
M enyusun rencana kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa P ertanahan S eb ag ai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
M erencanakan Kegiatan dan M elaksanakan Advokasi dan m enyiapkan bahan p e la ksana pengendalian, pendam pingan terhadap sengketa pertanahan diluar da n
didalam pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
M erencanakan, m engum pulkan dan m engolah bahan perum usan kebijakan A dvokasi dan pengendalian Sengketa Pertanahan.
M erencanakan kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Pengendalian tanah pem erintah, T a n a h negara, tanah pasca tam bang dan penggunaan hak atas tanah serta
pengendalian Sengketa Pertanahan.
M erencanakan Kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengem bangan sistern inform asi, kom unikasi Advokasi dan P engendalian
Sengketa Pertanahan.
M erencanakan dan m enyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan S tandar O perasional P ro se d u r ( SOP ) urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan.
M erencanakan Kegiatan dan m engendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan D aerah urusan A dvo kasi dan P engendalian Sengketa Pertanahan.
M erencanakan, m elaksanakan dan m elaporkan kegiatan pelaksanaan m onitoring dan eva lu asi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Advokasi dan pengendalian
Sengketa pertanahan
M erencanakan, m elaksanakan dan m elaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan

m enganalisis, m em bim bing, m em bagi tugas, m eneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Sengketa Pertanahan sebagai pedom an pelaksanaan tugas

S A S A R A N KEGIATAN

Meningkatnya Penatausahaan, Pem anfaatan dan
Penyendalian Pertanahan

INDIKATO R K IN ER JA

Terlaksananya Penyuluhan S engketa Pertanahan

Persentase P enyelesaian Kasus/ S engketa Tanah
Negara

PENJELASAN
(F O R M U L A S I PERHITUNGAN)
Jum lah penyuluhan/penyam paian
inform asi pertanahan yang dilakukan
dibagi ju m la h
penyuluhan/penyam paian informasi
hukum pertanahan

Jum lah kasu s yang selesaikan
dibagi ju m la h perm ohonan kasus x
100%

SUM BER DATA
Dokumen RENSTFtA
Dokumen R EN JA/R KT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka A cuan Kerja
( KAK)
Dokum en Perjanjian Kinerja
LKJIP
LPPD
Laporan Pengelcla Keuangan
Laporan Keaungan/CALK

, 28 Februari 2020
KASI AD V O K A S I DAN PENGENDALIAN
SEN G K E TA PERTANAHAN ,

s

A G U S SUG IANTO .SE
Penata
NIP.19740404 201001 1 002

PENGUKURAN KINERJA

: DINAS PERTANAH AN DAN PENATAAN RUANG

2.

PERANG KAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG /BAG IAN

: SENG KETA PERTANAHAN

3.
4.

SU BBID / SUBBAG/ KASI

: KASI A D V O K A S I DAN PENG ENDALIAN SENG KETA PERTANAH AN

TAHUN

: 2020

1.

IN D IK A TO R KINERJA

SASARAN KEGIATAN

NO .

1.

M eningkatnya Penatausahaan, Pem anfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

Terlaksananya Penyuluhan Sengketa Pertanahan

Persentase Penyelesaian Kasus/ S engketa Tanah
Negara

TARG ET

REALISASI

9 Kecamatan

100%

_

KEPALA BIDANG S E N G KETA TANAH ,

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2020
KASI ADVO KASI DAN PENG ENDALIAN
SENG KETA PERTANAHAN ,

Penata
NIP. 19740404 201001 1 002

% CAPAIAN

PERJANJIAN KiNERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan m anajem en pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, m aka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nam a

: H E R U R U JIA N

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnyb disebut pihak P E R T A M A

N am a

: A G U S S U G IA N T O ,S E .

Jabatan

: Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak K E D U A

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka m encapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kine ja tersebut menjadi tanggung jaw ab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap

capaian

kinerja dari

perjanjian

ini dan

mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian
Sengketa Pertanahan

A G U S S u G IA N T O .S E .
P en ata
N IP 19 7 4 0 4 0 4 201001 1 002

Tenggarong, 28 Januari 20 20
Pihak Pertam a
Pengelola Data

H E R U RUUIAN
P e n g a tu r Tk.l
NIP. 19800 614 2 0 0 6 0 4 1 017

INDIKATOR KINER.TA INDIVID1J
1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN
3. TUGAS

4.

NO.
1.

DINAS PERTANAHAN DAN PKNATAAN RUANG
PENGELOLA DATA
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
b. Memantau, kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar tidak teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara teipadu untuk mencapai hasil yang optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan secara berkala, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Mengelola kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan
mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

FUNGSI

SASARAN a k t iv i t a s
Tersedianya data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

INDIKATOR KINERJA
Menyusun,mengendalikan dan
mengkoordinasikan data diseksi advokasi
dan pengendalian sengketa tanah

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

data.di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

Ru jia n
NIP. 198006142006041017
heru

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan m anajem en pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, m aka yang bertanda tangan di bawah in i:
N am a

S U TO M O

Jabatan

Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak P E R T A M A

N am a

A G U S S U G IA N T O ,S E .

Jabatan

Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak K E D U A

Pihak Dertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka m encapai target kinerja jangka m enengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jaw ab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terjiadap

capaian

kinerja dari perjanjian

ini dan

mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian
Sengketa Pertanahan

A G U S S U G IA N T O .S E .
P enata
NIP. 19740404 201001 1 002

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertam a
Pengolah Data

SUTOM O
P e n g atu r Tk.l
NIP. 19641010 200012 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVID!
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan sengketa tanah
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sefcagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan
c. Menganalisis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan Iaporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan pengkajian dan penanganan
sengketa pertanahan yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahar. kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengket pertanahan dalam bentuk yang telah ditetapkan
sebagai bahan proses lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaiuasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperinta'nkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiata urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang dilengkapi hasil iaporan responden
sesuai dengan prosedur dan ket.entuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

NO.

SASARAN AKTIVITAS

1.

Tersedianya data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan mengolah data diseksi
advokasi dan pengendalian sengketa tanah

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)
Jumlah data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

SUMBER DATA
Data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
----------- Pengolah-Data--------------

SUTOMO
NIP. 1964101020001211003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan m anajem en pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel sdrta berorieniasi pada hasil, m aka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nam a

: N U R A IS Y A H

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak P E R T A M A

N am a

: A G U S S U G IA N T O ,S E .

Jabatan

: Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan

selaku atas^n pihak pertama, selanjutnya disebut pihak K E D U A

Pihak! pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka m encapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerj a tersebut menjadi tanggung jaw ab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap

capaian

kinerja dari perjanjian

ini dan

mengambil tindal.an

diperlukan c alam rangka pemberian penghargaan dan sariksi.

Pihak Kedua
Kepala $eksi Advokasi dan Pengendalian
Sengketa Pertanahan

A G U S S O G IA N T O . s e .
P enata
N P. 19 7 4 0 4 0 4 201001 1 002

Tenggarong, 2 8 Januari 2020
Pihak Pertam a
Pengolah Data

N U R A IS Y A H
P e n g a tu r Tk.l
N IP . 19800913 200701 2 01 4

yang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan sengketa tanah
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan
c. Menganalisis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan pengkajian dan penanganan
sengketa pertanahan yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikar. kegiatan urusan pengkajian dan penanganan sengket pertanahan dalam bentuk yang telah diteiapkan
sebagai bahan proses lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiata urusan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan yang dilengkapi hasil laporan responden
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

NO.

SASARAN AKTIVITAS

1.

Tersedianya data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan mengolah data diseksi
advokasi dan pengendalian sengketa tanah

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)
Jumlah data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

SUMBERDATA
data di seksi advokasi dan
pengendalian sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

NIP. 198009132007012014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

P E R A N G K A T D AER AH

D IN A S P E R T A N A H A N DAN P E N A T A A N R U A N G

2.

JA B A T A N

K E P A L A B ID A N G P E N A T A G U N A N A A N DAN P E N G U A T A N H A K A T A S T A N A H

3.

TUGAS

a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.
5.

FU N G S I

m e n g ko o rd in a sika n dan m e n yia p ka n bahan P erjan jia n K inerja d a n S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r (S O P )
urusan P e n a ta g u n a a n , D ata da n P e m e ta a n T e m a tik se rta P eng uatan
m e n g ko o rd in a sika n p e n yu su n a n re n ca n a kegiatan urusan P e n a ta g u n a a n dan P e n g u a ta n H ak A ta s T a n a h
m e lip uti P ena ta g u n a a n T a nah , D ata dan P e m e ta a n T e m atik, da n P e n g u a ta n H ak A ta s T a n a h se b a g a i
p e d o m a n p e la ksa n a a n tugas;
m e re n c a n a k a n keg ia tan
dan fa s ilita s i p e n g o la h a n b a h a n -b a h a n d a la m ra n g ka p e ru m u sa n ke b ija k a n
P e n a ta g u n a a n T a nah , P em e taan , D ata, dan P e n g u a ta n H A T ;
m e re n c a n a k a n keg ia tan fa silita si p e nyiapa n dan p e n yu su n a n b a h a n a d v is te k n is p e m b e ria n Izin Lokasi,
P e rse tu ju a n P e n g gun aan T a nah , P e m b a ru a n D ata P em e taan d a n R e k o m e n d a s i P e n in g ka ta n H a k A ta s
Tanah;
m e re n c a n a k a n kegiatan fa s ilita s i p e n g o la h a n b a h a n -b a h a n dalam ra n g ka p e ru m u s a n ke b ija ka n D ata, S urve y
P e n g u ku ra n dan P e m e taan T e m a tik;
m e re n c a n a k a n kegiatan, m e n yia p ka n , m e n yu su n b a han da n m e la ksa n a ka n p e m b u a ta n d a ta ba se d a n S iste m
Inform a si G e o g ra fis pe rta n a h a n , In fo rm a si T ata G un a Lahan;
m e re n c a n a k a n kegiatan fa s ilita s i p e n g o la h a n b a h a n -b a h a n dalam ra n g ka p e ru m u s a n k e b ija ka n re d is trib u s i
ta n a h , P R O D A , Ide ntifikasi P e n g u a sa a n P e n g g u n a a n P e m a n fa a ta n da n P e m ilika n T a n a h (IP 4T ), R e trib u si
U m um B idan g P e m e taan (ce ta k peta), P e do m an P e la ksa n a a n P e n d a fta ra n T a n a h S iste m a tis L e n g ka p
(P T S L), S e rtifika si Ta nah A s e t P e m e rin ta h dan K o n so lid a si Lahan;
M e n g ko o rd in a sika n , M e m im pin, m e m b im b in g , M e m b a g i T u g a s da n M e n ila i H asil K erja B aw ah an

M e m im p in ,

m e m b im b in g ,

m em bagi

tu g a s,

m e neliti

da n

m e nilai

ha sil

k e rja

bawahan,

m e n g k o o rd in a s ik a n

p e ru m u sa n p e n yu su n a n re ncan a ke g ia ta n urusan di b id a n g P e n a ta g u n a a n T a n a h , P e n g u a ta n H ak A ta s T a n a h
D aerah, D ata da n P em e taan T e m a tik se b a g a i p e d o m a n p e la ksa n a a n tu g a s.

NO.

1

SASARAN PROGRAM

M e n in g ka tn ya P e n a ta u sa h a a n ,
P e m a n fa a ta n dan P e n g e n d a lia n
P e rta n a h a n

INDIKATOR KINERJA

M e n in g ka tn ya P e m ilika n S K P T dan
P e rse n ta se T a n a h P em e rin ta h
D aerah yang B e rs e rtifik a t
P ro g ra m P e n a ta a n P e n g u a sa a n ,
P em ilika n , P e n g g u n a a n dan
P e m a n fa a ta n T a n a h :
- F a silita si P e n ye le sa ia n
P e n g u a sa a n T a n a h D alam
K a w a sa n H utan
- S e rtifik a s i T a n a h A s e t P em e rin ta h
K a b u p a te n K u ta i K a rta n e g a ra
- P e n in g ka ta n L e g a lita s T a n a h M ilik
P e m e rin ta h a n D aerah K abu p a te n
K utai K a rta n e g a ra

PENJELASAN
(FORMULASI
PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

-

D o kum en R E N S T R A

-

D okum en
R E N JA /R K T

Ju m la h P em ilikan S K P T da n
P e rse n ta se T a n a h P e m e rin ta h
D a e ra h yan g B e rse rtifika t
d ib a g i Ju m la h Tanah
P e m e rin ta h D aerah yang
S e h a ru sn ya b e rse rtifika t x 100
%

-

D o kum en R K A

-

D o kum en D P A

-

D o kum en K e ra ngka
A cu a n K erja ( K A K )

-

D o ku m e n P erja n jia n
K inerja

-

LK JIP

-

LPPD

T e n g g a ro n g , 2 8 Ja n u a ri 20 2 0
K E P A L A B ID A N G P E N A T A G U N A A N D AN

AGNES DEW L1AH.SP. M.Si
Penata TK. I
NIP.19750430 199803 2 011

PENGUKURAN KINERJA

1. P E R A N G K A T D A E R A H

: D IN A S P E R T A N A H A N DAN P E N A T A A N R U A N G

2. S E K R E T A R IS /B ID A N G /B A G IA N : K E P A LA B ID A N G P E N A T A G U N A N A A N DAN P E N G U A T A N H A K A T A S T A N A H
3. T A H U N

NO.

1

: 2020

SASARAN PROGRAM

M e ningka tnya P ena tau sahaa n,
P em anfaatan dan P eng end alian
P ertanahan

INDIKATOR KINERJA
M e n in g k a tn y a P em ilikan S K P T dan
P e rs e n ta s e Ta nah P em e rinta h
D a erah yan g B erse rtifika t
P ro g ra m P ena taa n P e n g u a sa a n ,
P em ilikan, P eng gun aan dan
P e m a n fa a ta n Tanah :
- F a silita si P enye le sa ia n P e n g u a sa a n
T a n a h D alam K aw asan H utan
- S e rtifik a s i Ta nah A s e t P e m e rin ta h
K a b u p a te n Kutai K arta n e g a ra
- P e n in g ka ta n Legalitas T a n a h M ilik
P e m e rin ta h a n D aerah K a b u p a te n

K E P A LA DINAS,

SETIANTO NUGROHO AjVSH.M .Si
Pembina TK. I
NIP. 19671027 199403 1 008

TARGET

REALISASI

50 %

250 P ersil

T e n g g a ro n g , 28 Ja n u a ri 2020
K E P A L A B ID A N G P E N A T A G U N A A N DAN
PEN G U ATAN H AK A TA S TANAH,

AGNES DEW LIAH.SP. M.Si
Penata TK. I
NIP.19750430 199803 2 011

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PENATAGUNAAN DAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH

3.

TUGAS

a.
b

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
Menyusun rencana kegiatan urusan Penata Gunaan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

c.

Merencanakan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan - bahan dalam rangka perumusan kebijakan Penatagunaan Tanah

d.

Merencanakan kegiatan fasilitasi penyiapan

dan penyusunan bahan advis teknis pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Penggunaan Tanah

dan Rekomendasi

Peningkatan Hak Atas Tanah
e.
f.
g.
h.

4.

FUNGSI

Merencanakan kegiatan penyiapan bahan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sistem informasi, komunikasi penatagunaan tanah
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SO P) urusan Penata Gunaan Tanah;
Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penata Gunaan Tanah;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penata Gunaan Tanah;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

merencanakan, melaksanakan, menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti, melaporkan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penatagunaan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

NO.

SASARAN KEG IATAN
Menmgkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKA TO R K IN ER JA

PENJELASAN
(FO R M U LA S I PER H ITU N G A N )

Meningkatnya Pemilikan SKPT dan Persentase Tanah
Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan
Fasilitasi Perubahan Penggunaan Lahan

Kutai Kartanegara*28 Februari 2020
KASI PENATAGUNAAN TANAH ,

N IP .19750726 200801 2 019

S U M B E R DATA

PENGUKURAN KINERJA

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.
3.

SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI

PENG ADAAN TANAH DAN PENATAAN ADM INISTRASI PERTANAHAN

4.

TAHUN

2020

NO.
1.

KASI PENATAGUNAAN TANAH

SASARAN KEG IATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

1.

INDIKA TO R K IN ER JA
Meningkatnya Pemilikan SKPT dan Persentase Tanah
Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan
Fasilitasi Perubahan Penggunaan Lahan

KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN
DAN PEN

TA R G ET
75%

REA LISASI

3 Kecamatan
30 Dokumen

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI PENATAGUNAAN TANAH ,

ATAS TANAH ,

IPenata TK. I
NIP. 19750430 199803 2 011

SITI A M IN A H .S .H u t
Penata
NIP.19750726 200801 2 019

% C A PA IA N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: NUZUL WAHYU INSYORI.S.IP.

Jabatan

: Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SITI AMINAH.S.Hut.

Jabatan

: Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi P^iatagunaan Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan
Tertentu

SITI AMINAH.S.Hut.
Pemitar'f ingkat I
NIP. 19750726 200801 2 019

NUZUL WAHYU INSYORI.S.IP.
Penata
NIP. 19880119 200701 1 001

INDIKATOR KINERJA INDFVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: ANAUS PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU

3.

TUGAS
k
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.

FUNG SI

Mengumpulkan bahan-bahan urusan Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian
pekerjaan
Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Penatagunaan Tanah dalam bidangnya agar
memperlancar pelaksanaan tugas
Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Penatagunaan Tanah dalam rangka menyelesaikan pekeijaan
Membuat laporan berdasarkan urusan Penatagunaan Tanah untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat
bermanfaat
Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekeijaan dan pemanfaatannya penyiapan dan penyusunan bahan advis teknis
pemberian Izin Lokasi untuk disampaikan kepada Atasan
Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekeijaan dan pemanfaatannya Persetujuan Penggunaan Tanah dan Rekomendasi
Peningkatan Hak Atas Tanah untuk disampaikan kepada Atasan
Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekeijaan dan pemanfaatannya urusan Penatagunaan Tanah untuk disampaikan
kepada Atasan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan

: Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas Menelaah dan menganalisa menganalisis, meneliti dan menilai
__ hasil kerja bawahan, penyiapan dan penyusunanan bahan advis teknis pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Penggunaan Tanah dan__
Rekomendasi Peningkatan Hak Atas Tanah, menyiapkan ahan Perjanjian Kineija dan standar Operasional Prosedur (SOP) urusan
Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekeijaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan
berhasilguna.

NO
1

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data

INDIKATOR KINERJA
Mengkoordinir kegiatan suatu obyek kerja
sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan
berjalan lancer
Mengatur dan mengurus keperluan dan
kebutuhan peralatan kegiatan suatu obyek
kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan berjalan lancar
Mengelola penggunaan dana kegiatan obyek
kerja sesuai prosedur yang berlaku agar
kegiatan berjalan lancar
Memantau kegiatan obyek kerja sesuai
prosedur yang berlaku
Menghimpun dan membuat laporan kegiatan
obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku
agar kegiatan berjalan lancar
Menyiapkan bahan kegiatan obyek kerja
sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan
berjalan lancar
Mengatur pelaksanaan kegiatan obyek kerja
sesuai prosedur yang berlaku
Memberikan pengarahan dan melaporkan
hasil kegiatan obyek kerja sesuai prosedur
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertan ggung jawaban
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan

PENJELASAN ( FORMULASI
PERHITUNGAN )
Jumlah data

SUMBER DATA
Data seksi penatagunaan tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

NUZUL WAHYU 1NSYORI.S.IP.
NIP. 198801192007011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: SUCI ASIH

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SITI AMINAH,S.Hut.

Jabatan

: Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi P^atagunaan Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

Penata Tlngkat I
NIP. 19750726 200801 2 019

SUCI ASIH
Pengatur
NIP. 19831109 201001 2 018

INDIKATOR KINERJA IND1VIPU
1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGELOLA DATA

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaandapat berjalan dengan baik
Memantau kegiatan urusan Penatagunaan Tanah dengan cara menyusun, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
b. kedinasan, Penyusunan dan Penyiapan bahan advis teknis Pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Penggunaan Tanah dan
Rekomendasi Peningkatan hak Atas Tanah, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penatagunaan Tanah dengan cara menyusun, merencanakan, melaksanakan dan
melaporkan tugas kedinasan, Penyusunan dan Penyiapan bahan advis teknis Pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Penggunaan
Tanah dan Rekomendasi Peningkatan hak Atas Tanah sesuaidenganprosedurdanketentuan yangberlaku, agar tidak teijadi
penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
e. Mengevaluasi dan Menyusun laporan kegiatan Merencanakan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
f. Mengevaluasi dan Menyusun laporan kegiatan Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan secara berkala, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
g. Mengevaluasi dan Menyusun laporan kegiatan penyiapan dan penyusunan bahan advis teknis pemberian izin lokasi, Persetujuan
Penggunaan Tanah dan Rekomendasi Peningkatan Hak Atas Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
__ h__ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertul is maupun lisan--------------------------------------------: Pengolah Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas Menerima dan mengolah kegiatan urusan Penatagunaan Tanah yang
dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
selanjutnya

NO

1.

SASARAN AKTIVITAS
Terwujudnya tertib administrasi dan data di Seksi
Penatagunaan lanah

INDIKATOR KINERJA
Menyiapkan surat tugas dan visum
peijalanan
Identifikasi rencana kegiatan yang
berhubungan langsung dengan urusan
penatagunaan tanah
Membuat tahapan pelaksanaan kegiatan
urusan penatagunaan tanah
Membuat lembar keija pedoman pelaksanaan
tugas

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)
Jumlah surat tugas

SUMBER DATA
Data Penatagunaan Tanahi

Jumlah rencana kegiatan

Mengumpulkan bahan referensi
Mengumpulkan data kegiatan
Menerima dan mengumpulkan berkas
permohonan pertimbangan teknis yang
masuk Mengumpulkan data kegiatan
Melakukan ceklist berkas
Menerima dan mengumpulkan berkas
permohonan persetujuan penggunaan tanah
Menyerahkan persetujuan penggunaan tanah
ke pemohon
Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

suci a s i h
NIP. 198311092010012018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: JAINUL ARIFIN

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: SIT! AMINAH.S.Hut.

Jabatan

: Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala

Tanah

Penata Tingkat I
NIP. 19750726 200801 2 019

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

JAINUL ARIFIN
Pengatur Tk.l
NIP. 19810124 200701 1 002

INDIKATOR KINERJAINDIVIPU

1.

PERANGKAT DAERAH

2.

JABATAN

3.

TUGAS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA

^
c.
d.
e.
f.
g.
h.
4.

EUNGSI

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penatagunaan Tanah
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Penatagunaan Tanah
Menganalisis kegiatan urusan Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan
kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Penatagunaan Tanah yang masuk sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Penatagunaan Tanah yang akan diolah
Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Penatagunaan Tanah secara periodic sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Penatagunaan Tanah 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 oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pengolah Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas Menerima dan mengolah kegiatan urusan Penatagunaan Tanah yang
dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
selanjutnya

NO.

1.
2.
3.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data dibidang seksi penatagunaan
tanah

INDIKATOR KINERJA
Menyusun rencana-kegiatan---------------------

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)
Jumlahdata----------------

SUMBER DATA
Data seksi penatagunaan tanah

Pemeriksaan berkas permohonan
pertimbangan teknis
Membuat draf pertimbangan teknis
pemberian izin lokasi

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

JAINUL ARIFIN
NIP. 198101242007011002

7

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PENGUATAN HAK ATAS TANAH

3.

TUGAS

a.

Merencanakan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan sertipikasi tanah aset pemerintah
Merencanakan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan sertipikasi tanah perumahan masyarakat (PRODA)
Menyusun kegiatan fasilitasi pengolahan bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah
(IP4T)
-Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penguatan Hak Atas Tanah

------

Merencanakan kegiatan Mengendaiikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah Urusan Penguatan Hak Atas Tanah

4.

FUNGS!

g

Merencanakan, meiaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan yang berkaitan Daerah Urusan Penguatan Hak Atas Tanah

h

Merencanakan, meiaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

merencanakan, meiaksanakan, menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti, melaporkan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penatagunaan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

NO.
1.

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Meningkatnya Pemilikan SKPT dan Persentase Tanah
Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara

\

Jumlah Sertifikat Tanah yang di terbitkan

Jumlah Sertifikat Tanah yang di terbitkan

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.

FcRANGK/Yl DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

DiNAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGADAAN TANAH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
KASi PENGUATAN HAK ATAS TANAH

2020

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Penqendalian Perianahan

INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Pemilikan SKPT dan Persentase Tanah
Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara

TARGET
75%

REALISASI

50%

250 Persil

—

KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI PENGUATAN Hm KATAS TANAH ,

PENGtJkTAN HAK ATAS TANAH ,

AGNESI DEW LIAH. SP.M.Si
iPenata Tk. I
NIP. 19750430 199803 2 011

YOVITA DWI ANDHINI.SH
Penata
NIP.19800701 201001 2 002

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: ANI NURAINI,A.Md.

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: YOVITA DWI ANDH!NI,SH.

Jabatan

: Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian per.ghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

YOVITA DWI ANDHINI.SH.

ANI NURAINI.A.Md.

Penata
NIP. 19800701 201001 2 002

Penata Muda Tk.l
NIP. 19720921 200701 2 020

f

TNDIKATOR KTNERJAIMMVIDU

1.

PERANGKAT D AERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGELOLA DATA

3.

TUGAS

'

a'

c.
d.
e.
f.
4.

FUNGSI

:

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
__
Memantau, kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awai;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkocrdinasikan dengan unit unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Mengelola kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkocrdinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

NO.

i.

9

3.

4.

5.

SASARAN AKTIVITAS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
fFORMULASI PERRITUNGAN)

Menyusunprogram kerja, bahan dan alat
perlengkapan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan Penguatan Hak
Jumlah data permohonan sertiflkat
sertivikasi tanah asset pemerintah , data
Atas Tanah
permohonan sertiflkat PTSL dan konsolidasi
lahan
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait
---------- ------------- — .................
........... ............... dan instansi iain daiam rangka--------- ------ ----- ------- --------- ------ -- ■ -------pelaksanaannya .agar program dapat
terlaksana secara terpadu untuk mencapai
hasil yang optimal
Mengendaiikan program kerja sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tidak terjadi penyimpangan daiam
pelaksanaannya
Mengevaluasi dan menyusun laporan secara
berkala sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku se'oagai bahan
nenyusunan program berikutnya
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
!
diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun
lisan

SUMBER DATA

Data permohonan sertiflkat

----- - - .... ---......... —

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

-----

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam r angka mewujudkan manajemen pemerintahari yang efektif, transparan dan
akuntabel serts berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

NDRA KUSUMA ADMAZA

Jabatan

3engelola Data

Selanjutnya di: ebut pihak PERTAM A

Nama

fO VITA DWI ANDHINI.SH.

Jabatan

Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

j

selaku atasan 3ihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

I

j

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan

kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Se|<si Penguatan Hak Atas Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

YOVITA DWI ANDHINI.SH.
Penata
NIP. 19800701 201001 2 002

INDRA KUSUMA ADMAZA
Pengatur
NIP. 19861222 201001 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DiNAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGELOLA DATA

3.

TUGAS
k
c.
d.
e.
f.

4.

Menyusun program kerja, bahan dan aiat perlengkapan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
Memantau, kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara cerpadu untuk mencapai hasi! yang optimal;
Mengevaluasi dar. menyusun laporan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pcnyusunan program berikutnya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Mengelola kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

FUNGSI

—
NO.

SASARAN AKTIVITAS

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan Penguatan Hak
Atas Tanah

INDIKATOR KINERJA
Mengelola kegiatan urusan Penguatan Hak
Atas Tanah

pe n je l a sa n

(FORMULASI PERHITUNGAN)
Jumlah surat Penguatan Hak Atas
Tanah

SUMBER DATA
Data Seksi Penguatan Hak Atas
Tanah

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengelola Data

INDRA KUSUMA ADMAZA
NIP. 198612222010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATFN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerm'ahan yang efektif transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

RAHMAD ALFIAN

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: YOVITA DWI ANDHINI.SH.

Jabatan

: Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

YOVITA DWI ANDHINI.SH.
Penata

Penata Muda

NIP. 19800701 201001 2 002

NIP. 19681007 199803 1 007

TNDIKATOR KINERJAINDIVIPU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGOLAH DATA

3.

TUG AS

a'

4.

FUNGSI

Menerima dan mengolah kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Mempelajari peaoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah
__
__
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah
c. Menganalisis kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekanitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Penguatan Hak Atas Tanah yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara periodik sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan inenyajikan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses
lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan p-ertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

NO.

SASARAN AKiTVITAS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Jumlah sertifat tanah aset pemda,

Data di Seksi Penguatan Ha katas
Tanah

Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan kegiatan sertifikasi tanah
asset pemda,data permohonan sertfikasi
PTSL dan konsultasi lahan
Menyusun rekapitulasi berdasarkan
permohonan sertifikat tanah asset pem
erintah.data permohonan sertifikat PTSL dan
konsolidasi lahan yang masuk sesuai dcngar.
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui volume dan obyek kerja yang
akan diolah
Mencatat perkembangan dan permasalahan
sertifikat tanah asset pemerintah data
permohonan sertfikat PTSL dan konsolidasi
lahan secara periodic sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku

Jumlah permohonan sertifikat PTSL

4.

Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung j awaban

Hasil pelaksanaan dan kegiatan
sertifikasi

5.

Melakukan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis
maupun lisan

Tugas kedinasan yng dilaksanakan

1.

1
2.

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan ai Seksi
Penguatan Hak Atas Tanah

Jumlah perkembangan
danpermasalahan sertifikat tanah
asset pemda. dan sertifikat PTSL

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
;olah Data

RA
ALFIAN
N IP .196810071998031007

PERJANJ1AN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENAT/^AN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
:erta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
akuntabel 3€
Nama

: DERI SETIAWAN

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: YOVITA DWI ANDHINl.SH.

Jabatan

: Kepala Seksi Penguatan HakAtas Tanah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihax pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah

ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. jKeberhasilan dan

kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan aalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarpng, 28 Januari 2020
Pihak Kedua
Kepala Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

YOVITA DWI ANDHINI.SH.
Penata
NIP. 19800701 201001 2 002

Pihak Pertama
Pengolah Data

DERI SETIAWAN
] Pengatur
NIP.. 19851216 201001 1 012

INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1.

PERANGKAT Da ERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

PENGELOLA DATA

3.

TUGAS

a
^
c.
d.
e.
f.

g.
h.
4.

FUNGSI

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macani, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah
Menganalisis kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Penguatan Hak Aras Tanah yang masuk sesuai dengan
orosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Penguatan Hak Atas Tanah yang akan diolah
Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara periodik sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemeeahannya
Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses
lebih lanjut.
Melaporkan peiaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggur.gjawaban
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

Mengelola kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN AKTIVITAS

Meningkatnya kualitas pelayanan Seksi
Penguatan Hak Atas Tanah

INDIKATOR KINERJA
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan kegiatan sertifikasi tanah asset
pemerintah,data pcrmohonan sertifikasi
PTSL dan konsolidasi lahan
Menganalisis kegiatan sertfikat tanah aset
pemerintah datapermohonan dan konsolidasi
iahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran
infcrmasi dan volume kegiatan berdasarkan
laporan yang rr.asuk
Mengolah dan menyajikan kegiatan sertifikat
tanah asset pemerintah.data permohonan
sertifikat PTSL dan konsolidasi lahan dalam
bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan
proses lebih lanjut
Melaporkan pellaksanaan dan hasil kegiatan
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban
Melaksanakan tuga s kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan baik lisan maupun
tertulis

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

Data sertfikat asset pemerintah dan
permohonan PTSL

Data Seksi Penguatan Hak Atas
Tanah

Data kegiatan sertifikat asset
pemerintah

Data kegiatan sertifikat asset
pemerintah

Hasil pelaksanaan dan kegiatan
sertifikasi
Tugas kedinasan yng dilaksanakan

Kutai Kartanegara.28 Januari 2020
Pengmah Data

DERl SETIAWAN
N IP .198512162010011012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI DATA DAN PEMETAAN TEMATIK

3.

TUGAS

a

Ketepatan Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Ketepatan menyusun rencana kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sebagai pedoman pelaksanaan tugas

c.

Kelancaran perencanaan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan data, survey pengukuran dan pemetaan tematik

d.

Kelancaran perencanaan kegiatan, menyiapkan, menyusun bahan dan Pelaksanaan pembuatan data base dan sistem informasi geografis pertanahan

e.

Kelancaran perencanaan kegiatan penyiapan verifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sistem informasi komunikasi data survey pengukuran
dan data pemetaan tematik
Kelancaran perencanaan kegiatan dan pengendalian penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan data dan pemetaan tematik
Kelancaran perencanaan, Pelaksanaan dan Kelancaran pelaporan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan data dan

f.
g.

pemetaan tematik.

4.

FUNGSI

NO.
1.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

Meningkatnya Pemilikan SKPT dan
Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang
Bersertifikat
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tenggarong , 28 Februari 2020
Pihak Pertama
Kasi Data dan Pemetaan Tematik,

NIP. 19810627 201001 1 012

SUMBER DATA

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.
NO.
1.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENATAGUNAAN DAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH
KASI DATA DAN PEMETAAN TEMATIK
2020

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pertanahan

INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Pemilikan SKPT dan Persentase Tanah
Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah

TARGET
75%

REALISASI

30

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN
PENGUATAN HAK ATAS TANAH ,

AGNES DEW LIAH. SP.M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19750430 199803 2 011

KASI DATA DAN PEMETAAN TEMATIK ,

Penata
NIP. 19810627 201001 1 012

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: ARUJI KARTAWIYANSYAH

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA GUNAWAN,S.Hut.,M.Si.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang

telah

ditetapkan dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan

kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

Penata
NIP. 19810627 201001 1 012

Pengatur Muda Tk.l
NIP. 19670322 200112 1 001

fNDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

: PENGOLAH DATA

3.

TUGAS

a’
k
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.

FUNGSI

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetabui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik
Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik
Menganalisis kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Data dan Pemetaan Tematik yang akan diolah
Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik secara periodik sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik 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
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya

NO.
1.
2. '
3.

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

IND1KATOR KINERJA
Menerima data urusan Data dan Pemetaan
tematik
Mengolah data urusan Data dan Pemetaan
tematik
Membuat laporan urusan Data dan Pemetaan
tematik

PENJELASAN
(FORM ULASIPERH1TUNGAN)
Jumlah urusan data dan pemetaan
tematik

SU M B ER D A T A
Data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data

a r u jT k

S.RTAWIANSYAH

NIP. 196703222001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: FRIDON SAHALATUA SINAGA

Jabatan

: Pengolah Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA GUNAWAN,S.Hut.,M.Si.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan

dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data

Penata
NIP. 19810627 201001 1 012

Pengatur
NIP. 19800720 200902 1 003

v

■l

INDIKATOR KINERJA INDIVIDIJ
1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik
^ Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik
c. Menganalisis kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik yang masuk sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Data dan Pemetaan Tematik yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik secara periodik sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan
proses lebih lanjut.
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya

SASARAN AKTIVITAS

Tersedianya data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORM ULASI PERHITUNGAN)

SUM BER DATA

Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Data
dan Pemetaan Tematik dalam bentuk yang telah
ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut.

Jumlah kegiatan urusan data dan
pemetaan tematik

Data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

N I P .198007202009021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: DUDDY MAHENDRA.S.Sos.

Jabatan

: Pengelola Data

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: INDRA GUNAWAN,S.Hut.,M.Si.

Jabatan

: Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah

ditetapkan dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan

kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Data dan Pemetaan Tematik

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengelola Data

NIP. 19810627 201001 1 012

)UDDY MAHENDRA.S.Sos.
Penata
NIP. 19860628 201101 1 002

si-..

«. -

INDIKATOR KINERJAINDIVIDU
1.

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

:

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.
1.
2.

PENGELOLA DATA
Menyusun program keija, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengelola Data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat beijalan dengan baik;
k Memantau, kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program keija kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak teijadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. —Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana
secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

: Mengelola kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan dapat beijalan sesuai
dengan yang diinginkan.

SASARAN AK TIVITAS
Tersedianya data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

INDIKATOR KINERJA
Mengelola kegiatan pengembangan SDM
dibidang pengukuran dan pemetaan tematik
Memeriksa dan mengevaluasi

PENJELASAN
(FORM ULASIPERHITUNG AN)

SU M B ER D A T A

Jumlah data

Data dibidang seksi data dan
pemetaan tematik

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.

PERANGKAT DAERAH

:

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

:

KEPALA BIDANG TATA RUANG

3.

TUGAS

: a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

menilai hasil kerja bawahan;
mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas
mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pengendalian Tata Ruang Pemetaan Tata
Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW)
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah
daerah
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan masyarakat
dan dunia usaha
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan Rencana Tata
Bangun Lingkungan (RTBL)
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan Rencana
Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Dasar dalam rangka peremajaan kota
mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan Penetapan Garis
Sempadan Bangunan dan Rencana Tata Ruang turunan lainnya serta peraturan zonasi;
mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Teknis Penataan Kawasan dan Teknik Ruang Kawasan, Pra
Rancangan Peraturan Daerah bidang penataan ruang, master plan dan studi kelayakan;
mengkoordinasikan rekomendasi Pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang dan Pemberian pertimbangan teknis pembatalan izin pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Survey Pengukuran dan Pemetaan secara berkala sesuai
dengan kebutuhan pemerintah kabupaten, updating data spasial dan pemutakhiran peta digitasi;

m mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
---------------urusan-TataR uang;------------------------------------------------n
o
p

melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Tata Ruang
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

5.

FUNGSI

mengkoordinasikan, merencanakan, melaporkan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
urusan Bidang Tata Ruang.

NO.

1

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

Jumlah Rencana Detail yang telah
ditetapkan menjadi Rancangan
peraturan

Jumlah RDTR yang
disusun/diterbtkan berdasarkan
Permen PU dibagi jumlah RDTR
yang seharusnya diterbitkan
seluruhnya x 100%

- Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah RDTR yang
disusun/diterbtkan berdasarkan
Permen PU dibagi jumlah RDTR
yang seharusnya diterbitkan
seluruhnya x 100%

- Program Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang

Jumlah dokumen yang disusun

Tengg
KEPALA

SUMBER DATA
-

Dokumen RENSTRA
Dokumen
RENJA/RKT
Dokumen RKA
Dokumen DPA
Dokumen Kerangka
Acuan Kerja ( KAK )
Dokumen Perjanjian
Kinerja
LKJIP
LPPD

28 Januari 2020
DANG TATA RUANG

Penata T K \I
NIP.19680615 199303 1 011

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH
2. SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
3. TAHUN
NO.
1.

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: KEPALA BIDANG TATA RUANG
: 2020

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Rencana Detail yang telah
ditetapkan menjadi Rancangan peraturan

TARGET

REALISASI

6 Dokumen/ Perda

- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang

Tenggarong, 28 Januari 2020
KEPALA\BIDANG TATA RUANG ,
KEPALA DINAS,

SETIANTO NUGROHO AJI/SH.M.Si
Pembina TK. I J
NIP. 19671027 199403 1 008

EDY S A N T O S aS E .M P
Penata "flC I
NIP.19680615 199^03 1 011

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PERENCANAAN TATA RUANG
a.
Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c.

Merencanakan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah,
masyarakat dan dunia usaha, Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL), Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Dasar dalam rangka
peremajaan kota, Rencana Teknis Prasarana Kota serta rencana Peremajaan dan pengembangan kota, garis sempadan bangunan dan rencana tata
ruang turunan lainnya serta peraturan zonasi,

d.
3.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan menyusun bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan
pengaturan ketentuan teknis survey penataan bangunan dan lingkungan, pedoman teknis penataan kawasan dan teknik ruang kawasan, pra rancangan

TUGAS

peraturan daerah bidang penataan ruang, master plan dan studi kelayakan,
e.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun bahan untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sistem informasi, komunikasi dan publikasi
informasi dalam urusan perencanaan tata ruang,

f.

Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) urusan perencanaan tata ruang,

g.

Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan tata ruang,

h.

Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan
tata ruang, dan

4.

FUNGSI

i.
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN (FORMULASI

SUMBER DATA

PERHITUNGAN )
1

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah Rencana Detail yang telah
ditetapkan menjadi Rancangan peraturan

Jumlah RDTR yang disusun/diterbtkan
berdasarkan Permen PU dibagi jumlah
RDTR yang seharusnya diterbitkan
seluruhnya x 100%

-

D oku m e n RENSTRA

-

D oku m e n RENJA/RKT

-

D oku m e n RKA

-

D oku m e n DPA

-

D okum en Kerangka Acuan
Kerja ( K A K )

2

1.

Persetujuan
Substansi
dan
Kelengkapan Pendukung Revisi Perda
RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara
2.
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan Kec. Tabang
3.
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan Subtansi RDTR
Wilayah
Perkotaan
Kecamatan
Kenohan
4.
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan Kecamatan Muara
Wis
5.
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan Kota Bangun
6.
Penyusunan rdtr, klhs, dan koreksi
perpetaan rdtr kawasan perkotaan
kembang janggut
7.
Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten
Kutai kartanegara
8.
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Muara
Badak
9.
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Anggana
10. Penyusunan
Kawasan
Strategis
Tenggarong, Tenggarong Seberang
dan Loa Kulu
11. Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Sebulu
12. Penyusunan
Kawasan
Strategis
Segitiga KEKEMBANGAN (Kenohan,
Kembang Janggut, Tabang)

-

D okum en P erjanjian Kinerja

-

LKJIP

-

LPPD

-

Laporan Pengelola Keuangan

-

Laporan Keaungan/CALK

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda
RTDR
Kecamatan
Tenggarong
Penyusunan Naskah Akademis, KLHS
dan Persetujuan Substansi RTDR
Kawasan Perkotaan Loa Kulu
Penyusunan
Kawasan
Strategis
Daerah Penyangga Ibu Kota Negar
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Muara
Jawa
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Marang
Kayu
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Muara
Muntai
Kajian petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Ppripsaan

20.
21.
22.

23.

24.
25.

Masterplan RTH Kota Tenggarong
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Loa Janan
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Muara
Kaman
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Sanga
Sanga
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda RTDR Kecamatan Samboja
Persetujuan Substansi dan Legislasi
Raperda
RTDR
Kecamatan
Tenggarong Seberang

26.

Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca
Tambang

27.

Kajian Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Pedesaan

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KAS1 PERENCANAAN TATA RUANG ,

YUDO ARWINANTO. ST
Penata
NIP.19820617 201101 1 001

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.

NO.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: TATA RUANG
: KASI PERENCANAAN TATA RUANG
: 2020

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Perencanaan,
Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata
Ruang

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan peraturan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW
Kabupaten Kutai Kartanegara
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah
Perkotaan Kec. Tabang
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah
Perkotaan Kecamatan Kenohan
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah
Perkotaan Kecamatan Muara Wis
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah
Perkotaan Kota Bangun
Penyusunan rdtr, klhs, dan koreksi perpetaan rdtr kawasan perkotaan kembang
janggut
Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai
kartanegara
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Badak
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Anggana
Penyusunan Kawasan Strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Sebulu
Penyusunan Kawasan Strategis Segitiga KEKEMBANGAN (Kenohan, Kembang
Janggut, Tabang)
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Tenggarong
Penyusunan Naskah Akademis, KLHS dan Persetujuan Substansi RTDR Kawasan
Perkotaan Loa Kulu
Penyusunan Kawasan Strategis Daerah Penyangga Ibu Kota Negara
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Jawa
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Marang Kayu
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Muntai
Kajian petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan
Masterplan RTH Kota Tenggarong
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Loa Janan
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Kaman
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Sanga Sanga
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Samboja
Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Tenggarong
Seberang
Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca Tambang
Kajian Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI PERENCANAAN TATA RUANG ,

YUDO ARWINANTO. ST
Penata
NIP.19820617 201101 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.

JABATAN

KASI PEMETAAN TATA RUANG

3.

TUGAS

a

b.
c.

4.

FUNGSI

NO.

1.

Menyusun rencana kegiatan urusan Pemetaan Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
Merencanakan kegiatan fasilitasi pengolahan bahan perumusan kebijakan penggunaan peta dasar yang akan digunakan seluruh instansi Kabupaten dan
stakeholder yang berkepentingan, mulai dari skala 1:50.000 ; 1: 25.000 ; 1 : 5.000 dan skala 1 : 1.000, dan pelaksanaan survey pemetaan ruang darat, ruang air
dan ruang udara
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Survey Pengukuran dan Pemetaan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten, updating data
spasial dan pemutakhiran peta digitasi,

d.

Merencanakan penyusunan program kerja lingkup Survey Pemetaan dan petunjuk teknis lingkup survey pemetaan dan memberikan pelayanan kepada SKPD
lain yang memerlukan bantuan dalam pemetaan

e.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan, menyusun bahan dan melaksanakan sinkronisasi mengenai pemetaan kabupaten dengan provinsi dan Badan Informasi
Geospasial

d.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemetaan Tata Ruang;

e.
f.
g.

Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemetaan Tata Ruang;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemetaan Tata Ruang;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menyusun rencana kegiatan urusan Pemetaan Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

M e n in g k a tn y a P e re n c a n a a n , P e m a n fa a ta n d a n P e n g e n d a lia n T a ta

J u m la h R e n c a n a D e ta il y a n g t e la h d ite ta p k a n m e n ja d i

R uang

R a n c a n g a n p e r a tu r a n

PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

- J u m la h R en ca n a D e ta il y a n g d i h a s ilk a n d ib a g i
ju m la h R en ca n a D e ta il y a n g t e la h d ite ta p k a n

- J u m la h R e n ca n a D e ta il y a n g d ih a s ilk a n

m e n ja d i R a n c a n g a n p e r a t u r a n x 1 0 0 %

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2020
KASI PEMETAAN TATA RUANG ,

HM FACHROMfrSf"
✓Penata Tk. I

NIP. 19811108 200604 1 012

PENGUKURAN KINERJA

1.
2.
3.
4.

PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS/BIDANG/BAGIAN
SUBBID/ SUBBAG/ KASI
TAHUN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
: TATA RUANG
: KASI PEMETAAN TATA RUANG
: 2020

SASARAN KEGIATAN

NO.

INDIKATOR KINERJA

J u m la h R e n c a n a D e t a il y a n g t e la h d i t e t a p k a n m e n ja d i

1.

M e n in g k a tn y a

P e re n c a n a a n , P e m a n fa a ta n d a n
R an ca n g an p e ra tu ra n

TARGET

REALISASI

6 Dokumen

P e n g e n d a lia n T a ta R u a n g

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
KASI PEMETAAN TATA RUANG ,

HM/FACHROMLST
Penata Tk. I
NIR?19811108 200604 1 012

% CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: MOHD.RESA NUGRAHA

Jabatan

: Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.M.FACHROMI,ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Pemetaan Tata Ruang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemetaan Tata Ruang

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama
Pengolah Data Pengukuran
dan Pemetaan

H.M.FACHROMI.ST
Penata Tingkat I
NIP. 19811108 200604 1 012

MOHD. RE
GRAHA
Pengatur
NIP. 19790410 201001 1 020

;

J.:;

INDIKATOR KINERJAINPIVIDU

1.
2.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN

3.

TUGAS

4.

FUNGSI

NO.

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan
jenis dan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan
c. Menganalisis kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
d.---Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan yang masuk sesuai
----- dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Pengolah Data Pengukuran dan
Pemetaan yang akan diolah
e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan secara periodik sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan dalam bentuk yang telah ditetapkan
sebagai bahan proses lebih lanjut
g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menerima dan mengolah kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

SASARAN AKTI VITAS
Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang

INDIKATOR KINERJA
Menerima dan mengolah kegiatan urusan
Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

PENJELASAN
(FORMULASIPERH1TUN GAN)

SUMBERDATA

Jumlah data kegiatan urusan pengolah
data pengukuran dan pemetaan

data di seksi pemetaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020
Pengolah Data Pengukuran Dan Pemelaan_

NIP. 197904102010011020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah in i:
Nama

: RIMA FITRIANI.SE

Jabatan

: Analis Peta Wilayah

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama

: H.M.FACHROMI.ST.

Jabatan

: Kepala Seksi Pemetaan Tata Ruang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemetaan Tata Ruang

NIP. 19811108 2006041 012

Tenggarong, 28 Januari 2020
Pihak Pertama

Penata
NIP. 19830519 201001 2 020

INDIKATOR KINER.TA INPIVIPU
1.
2.
3.

PERANGKAT DAERAH
JABATAN
TUGAS

4.

FUNGSI

NO.

1.

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
ANALIS PETA WILAYAH
a. Mengumpulkan bahan-bahan urusan Peta Wilayah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
b. Mempelajari,menganalisasertamenelaahbahan-bahan sesuai dengan urusan Peta Wilayah dalam bidangnya agar memperlancar
pelaksanaan tugas
c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Peta Wilayah dalam rangka menyelesaikan pekeijaan
d. Membuat laporan berdasarkan urusan Peta Wilayah untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat bermanfaat
e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Peta Wilayah untuk disampaikan kepada
Atasan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan
: Analis Peta Wilayah mempuya i tugas Menelaah dan menganalisa Menyusun rencana kegiatan urusan Pemetaan Tata Ruang,
Menganalisa hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agarsemua pekerjaan dapat diselesaikan secara
berdayaguna dan berhasil guna

SASARAN AKTIVITAS
Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang

INDIKATOR KINERJA
Menelaah dan menganalisa Menyusun
rencana kegiatan urusan Pemetaan Tata
Ruang,

PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN)

SUMBERDATA

Jumlah data rencana kegiatan
urusan pemetaan tata ruang

data seksi pemetaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 28 Januari 2020

RIMA gTTRIANI.SE
N IP .198305192010012020

