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1NDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

: PENGELOLA KEPEGAWAIAN

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

k Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan 
rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian 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 Kepegawaian 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 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. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian 
dan terpenuhinya data administrasi kepegawaian

Membuat, mengolah dan mengusulkan 
kenaikan pangkat t

Data kenaikan pangkat PNS Data kepegawaian

Menerima, mencatat dan memproses 
kenaikan gaji berkala

sk.kenaikan gaji berkala Data kepegawaian

Mengumpulkan ,memeriksa, mengolah data 
daftar urut kepangkatan [DUK]

Data Daftar urut kepangkatan ( DUK 
) kepegawaian

Data kepegawaian

Mengumpulkan,memverifikasi,mengolah 
dan merekapitulasi berkas usulan pensiun

Data PNS yang pensiun Data kepegawaian

Mengolah data SIMPEG ( Sistem Informasi 
Kepegawaian)

Data SIMPEG Data SIMPEG

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Kepegawaian

NIP. 19800714 200902 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

k Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan 
rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian 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 Kepegawaian 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 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. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUM BER DATA

1.
Meningkatnya pelayanan kepegawaian serta 
terpenuhinya data administrasi kepegawaian

Membuat, mengolah surat cuti Jumlah Surat Cuti Data kepegawaian

Rekapitulasi data LHKPN pejabat yg melaporkan LHKPN

Jumlah Wajib Lapor yang 
melaporkan LHKPN / Aplikasi 
e LHKPN

Membuat data dan Mengusulkan 
Permohonan Penghargaan Satya Lencana

PNS yang di usulkan Satya Lencana Data kepegawaian

Mengumpulkan, Memeriksa, mengolah dan 
merekapitulasi berkas usulan Karis/karsu

PNS yang belum memiliki 
Karis/Karsu Data kepegawaian

Mengolah data Simpeg ( sistem informasi 
kepegawaian )

Data SIMPEG Data SIMPEG

Rekapitulasi data LHKASN
PNS Yang sudah melaporkan 
LHKASN

Aplikasi Siharka

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Kepegawaian

NIP. 19800714 200902 2 003



INDIKATOR K1NERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
a' 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;
c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian , 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 Kepegawaian 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 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 INDIKATOR K1NERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.

Meningkatnya pelayanan kepegawaian serta 
terpenuhinya data administrasi kepegawaian

Mengkoordinir dan mengumpulkan SKP Jumlah SKP Data kepegawaian

Mengumpulkan laporan keija pegawai ( 
LKH)

Jumlah LKH Data kepegawaian

- Mengolah data urusan kepegawaian Data kepegawaian Data kepegawaian

Mengolah data SIMPEG ( Sistem Informasi 
Kepegawaian)

Data SIMPEG Data SIMPEG

Merekapitulasi absensi bulanan PNS Data absensi Data kepegawaian

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

FITRA WARD ANA

NEP. 19800714 200902 2 003



INDIKATOR KINERJA INDIV1PU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS

Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan kajian 
dalam rangka penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris;

k Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai spesifikasi dan 
prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan
Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan urusan penyusun kebutuhan barang 
inventaris sesuai prosedur dalam rangka urusan penyusunan kebutuhan barang inventaris; 

j  Menyusun konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 
tercapainya sasaran yang diharapkan;

e. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris dengan pejabat yang berwenang dan terkait 
sesuai prosedur untuk kesempumaan penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris;

f. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan 
penyusun kebutuhan barang inventaris;

g. Mengevaluasi proses penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris 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

: 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.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data kebutuhan barang inventaris
Menerima dan memeriksa bahan data 
penyusun kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Mengumpulkan dan mengklasifikasikan 
bahan dan data penyusun kebutuhan barang 
inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Mempelajari dan mengkaji 
karateristik,spesifikasi dan hal-hal yang 
terkait dengan penyusun kebutuhan barang 
inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Menyusun konsep penyusunan penyusun 
kebutuhan barang inventaris

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Mendiskusikan konsep penyusunan penyusun 
kebutuhan barang inventaris dengan pejabat 
yang berwenang

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Menyusun kembali penyusun kebutuhan 
barang inventaris berdasarkan hasil diskusi

Jumlah kebutuhan barang inventaris Data kebutuhan barang inventaris

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 

Penyusun Kebiltjihan Barang Inventaris

N IP.19740^212000121001



INDIKATOR K1NERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGADMINISTRASI

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. SASARAN AKTI VITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya tertib administrasi surat -surat
Menerima,mencatat dan menyortir surat 

masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar memudahkan pencarian

Arsip surat masuk Data surat masuk

2.
Memberi lembar pengantar pada surat sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar memudahkan pengendalian

3. Mengelompokkan surat atau dokumen 
menurut jenis dan sifatnya

4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan 
prosedur agar tertib administrasi

5.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai 
dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggung jawaban

6.
Melaksanakan tugas kedinasan yang 
diperintahkan pimpinan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengadministrasi

FATIMAH
NIP. 1981121220031220



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGADMINISTRASI

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. SASARAN AKT1VITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya tertib administrasi surat -surat
Menerima,mencatat dan menyortir surat 

masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar memudahkan pencarian

Arsip surat masuk Data surat masuk

2.
Memberi lembar pengantar pada surat sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar memudahkan pengendalian

3. Mengelompokkan surat atau dokumen 
menurut jenis dan sifatnya

4.
Mendokumentasikan surat sesuai dengan 
prosedur agar tertib administrasi

5.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai 
dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggung jawaban

6.
Melaksanakan tugas kedinasan yang 
diperintahkan pimpinan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengadrfwlstrasi

NIP. 197511182002121003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDl)

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGELOLA PEMANFAATAN BMD

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan pengelola pemanfaatan BMD sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

 ̂ 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 pengelola 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 pekeijaan dapat berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya jumlah data pemanfaatan BMD Mengolah data urusan pemanfaatan BMD Jumlah data pemanfaatan BMD Data pemanfaatan BMD

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola pemanfaatarkBarang Milik Daerah,

NIP. 19910115201101200



1NDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PER TANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

BENDAHARA

a. Mengelola uang/ surat berharga/ barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban
b. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
c. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
d. Meiakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah 

ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
g. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan 

pertanggungjawaban;
h. 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. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya tertib administrasi dan laporan 
keuangan

Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban

Jumlah data laporan keuangan Data laporan keuangan

2.
Mengajukan surat permintaan pembayaran 
berdasrkan surat perintah untuk mengurus 
keuangan

3. Melakukan pembayaran atas tagihan 
berdasrakan surat dinas untuk kelancaran 
pelaksanaan dinas

4.
Melayani permintaan uang persediaan/ganti 
uang/LS berdasrkan surat perintah untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas

5.

Mencatat,menyusun penerimaan dan 
pengeluaran uang didalam formulir daftar 
penerimaan dan pengeluaran yang telah 
ditetapkan untuk bahan lampiran laporan

6.

Membuat laporan mengenai 
permintaan,pengeluaran dan keadaan kas 
berdasrkan penerimaan dan pengeluaran 
sebagai bahan pertanggung jawaban.

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Bendahara

NIP. 196508121987032014



IND1KATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: VERIFIKATOR KEUANGAN

Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran 
agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian

^ Meneiiti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar 
diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya;

c. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan 

pimpinan; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan

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



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1 Terwujudnya tertib administrasi keuangan
Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan 
atasan sesuai dengan ketentuan

Jumlah verifikasi dokumen 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, 02 Februari 2021 
Verifikator Keuangan,

(QMr
DEBBI VINARTI



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

a- Mengumpulkan bahan-bahan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan

k Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dalam 
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka menyelesaikan 
pekerjaan

d. Membuat laporan berdasarkan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.... untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil 
telaahan dapat bermanfaat

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.. untuk 
disampaikan kepada Atasan

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

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

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.

Terwujudnya laporan urusan 
perencanaan,evaluasi dan pelaporan

Membuat dan menganalisa laporan urusan 
perencanaan,evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan urusan perencanaan 
dan pelaporan

Laporan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Analis Perencanaan, EvqJuasi dan Pelaporan

N IP .198401282609022001



INDIKATOR KINERJA INPIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

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 Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

1.
Terwujudnya administrasi urusan program dan 
keuangan

Menerima, mencatat, menyimpan Dokumen 
urusan Penyusunan Program dan Keuangan

Jumlah laporan administrasi program 
dan keuangan

Jumlah laporan administrasi 
program dan keuangan

KutaiKtfrtanegara, 
Pengadministrasi

ebruari 2021 
uangan

NtfRttffrAYAT
NIP. 198509272012121003



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGELOLA GAJI

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

b. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan;
d. Mengkordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program dapat terlaksana 

secara terpadu untuk mencapai hasil optimal;
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan 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 Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang gaji



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran 
keuangan

Menerima dan menyortir bukti pengeluaran 
dan penerimaan

laporan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan

Data laporan penerimaan dan 
pengeluaran keuangan

2. Meneliti dan mencocokkan bukti 
pengeluaran dan penerimaan

3. Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti 
apakah telah sesuai

4. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan 
kepada atasanl

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Verifikator Keuangan

KARTINIWATI
N IP .198009162009012002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGELOLA 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 instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana 

secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
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. 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN) SUM BER DATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan
Mengumpulkan ,Memproses data diseksi 
penyuluhan pertanahan

Jumlah data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Data

M USLIM  GUNAWANS.Hut

NIP. 197206202006041012



INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGELOLA 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 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 Penyuluhan 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 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUMBERDATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan Mengumpulkan data diseksi penyuluhan 
pertanahan

Jumlah data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Data

fT

BASTIAH
NIP. 196707062000122004



INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGELOLA DATA

3. TUGAS

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 awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah, 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 Penguatan Hak Atas 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 Penguatan Hak Atas Tanah dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan 
serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekeijaan dapat berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan
Menerima dan Mengolah data diseksi 

penyuluhan pertanahan

Jumlah data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

N IP .197701082006042015



INDIKATOR KINERJA INPIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

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 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 pertanggungj awaban
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 INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUM BER DATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan
Menerima dan Mengolah data diseksi 

penyuluhan pertanahan
Jumlah data penyuluhan diseksi 

pelayanan penyuluhan pertanahan
data penyuluhan diseksi 

pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

NIP. 197003272007012012



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGELOLA 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 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 Penyuluhan 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 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan
Mengelola data diseksi penyuluhan 

pertanahan
Jumlah data penyuluhan diseksi 

pelayanan penyuluhan pertanahan
data penyuluhan diseksi 

pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021



1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

tINDIKATOR K1NERJA INDIVIDU

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 penanahan

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 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 kegiatan 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 INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN) SUMBER DATA

1. Terwujudnya pelayanan penyuluhan

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

Jumlah data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

data penyuluhan diseksi 
pelayanan penyuluhan pertanahan

Kutai 02 Februari 2021

198003142009021001



INDIKATOR KINERJA INPIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN 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 terpadu 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 beijalan sesuai dengan yang diinginkan.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

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

Jumlah data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Data

NIP. 198006142006041017



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. 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 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 selanjutnya.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUM BER DATA

1.
Tersedianya data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

Menerima dan mengolah data diseksi 
advokasi dan pengendalian sengketa tanah

Jumlah data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

data di seksi advokasi dan 
pengendalian sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

NIP. 198009132007012014



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

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 beijalan 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 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 Penyuluhan 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.

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. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERH1TUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Tersedianya data seksi pengkajian dan 
penanganan sengketa tanah

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

Jumlah data seksi pengkajian dan 
penanganan sengketa tanah

data seksi pengkajian dan 
penanganan sengketa tanah

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021

i



INDIKATOK K1NERJA 1ND1VIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. 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 Fasilitasi Pengadaan Tanah

^ 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data pengadaan tanah Menerima dan mengolah data pengadaan 
tanah ,

Jumlah data pengadaan tanah Data pengadaan tanah

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

HENNY KUSUMAWATI.SE. 
N IP.197311142005022005



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. 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 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
(FORMULASI PERHITUNGAN) SUMBER DATA

1. Tersedianya data pengadaan tanah
Menerima dan mengolah data pengadaan 
tanah Jumlah data pengadaan tanah Data pengadaan tanah

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

EMY HERLINDA.SH. 
NIP. 197710162010012005



1N D 1K A T0R  K IN E R JA  IN D IV 1D U

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGELOLA DATA
a- Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 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 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 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 pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

NO. SASARAN A K T IV IT A S IN D IK A T O R  K IN E R JA
PENJELASAN

(F O R M U L A S I P E R H IT U N G A N )
SU M B ER  D A TA

1. Teresedianya data pengadaan tanah
Menyusun,mengolah dan mengkoordinasikan 
.memeriksa data pengadaan tanah Jumlah data pengadaan tanah data pengadaan tanah

Kutai Karta i 2̂ Februari 2021 
Pc Data

S A H IR IN  N tO B IL Y

NIP. 197o051920i0011017



IND1KATOR KINERJA INDIV1DU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENYUSUN PEMBINAAN KEAGRARIAAN

Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur sebagai 
a‘ 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 memudahkan 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 tereapainya sasaran yang diharapkan;

e. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan pejabat yang 
berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 
Pertanahan ;

f. Menyusun kembali obyek kerja 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 kesempurnaan tereapainya 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 tereapainya sasaran sesuai yang diharapkan.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR K1NERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN) SUMBER DATA

1.
Tersedianya data pembinaan dan pengendalian 
administrasi pertanahan

Menerima,Mengumpulkan,mengklasifikasikan 
data pembinaan dan pengendalian 
administrasi pertanahan

Jumlah data pembinaan dan 
pengendalian administrasi pertanahan

Data pembinaan dan pengendalian 
administrasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Penyusun Pembinaan Keagrariaan

N IP .197001271992032009



INDIKATOK KINERJA INDIV1DU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

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 berjalan dengan baik

b. Memantau, kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam 
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 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 laporan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 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 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN) SUMBER DATA

1.
Tersedianya data pembinaan dan pengendalian 
administrasi pertanahan

Menyusun,memeriksa danmengevaluasi data 
pembinaan dan pengendalian administrasi 
pertanahan

Jumlah data pembinaan dan 
pengendalian administrasi pertanahan

data pembinaan dan pengendalian 
administrasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Administrasi Pertanahan Desa/ Kelurahan

Dan penetapan lokasi pe 53j»gunan untuk kcpentingan umum

N IP .197708232007012015



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

PENGOLAH DATA

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesua idengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 
teknik dalain mengolah kegiatan urusan Data dan Infonnasi Pertanahan

k 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 Infonnasi 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 menyajikan 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.

Memciptakan Administrasi data di seksi data dan 
informasi pertanahan

Menerima dan mengolah data di seksi data 
dan informasi pertanahan, Jumlah data

Data di seksi data dan informasi 
pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

WINA MARLINI.SE 

NIP. 197506222001122004



IND1KATOR KJNERJA IND1VIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PENGOLAH DATA

a- Mempelajari pedoman dan petunjuk sesua idengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Data dan Informasi Pertanahan

k 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 menyajikan 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
(FORMELASI PERHITUNGAN)

SUMBER DATA

1.
Menciptakan Administrasi data dan informasi 
pertanahan

Menerima dan mengolah data dan informasi 
pertanahan,

Jumlah data Data dan informasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021



IND1KATOR K1NERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGADMINISTRASI PERTANAHAN
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 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN) SUMBER DATA

1.

Memciptakan Administrasi data dan informasi 
pertanahan

Mengumpulkan,menerima dan mengolah 
data informasi pertanahan ,

Jumlah data data dan informasi pertanahan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengadministrasi Pertanahan

N IP .197803162001121003



INDIKATOR KINERJA IND1V1PU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
: PENYUSUN RENCANA TATA RUANG DAN ZONASI

a. Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan perencanaan tata ruang sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka 
penyusunan urusan perencanaan tata ruang;

b. Mengumpuikan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan perencanaan tata ruang sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 
memudahkan apabila diperlukan;

c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang^terkait dengan urusan perencanaan tata ruang sesuai 
prosedur dalam rangka penJrusunan urusan perencanaan tata ruang.;

d. Menyusun konsep penyusunan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran 
yang diharapkan;

e. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan perencanaan tata ruang dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur 
untuk kesempumaan penyusunan urusan perencanaan tata ruang;

f. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan 
perencanaan tata ruang;

g Mengevaluasi proses penyusunan urusan perencanaan tata ruang 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

Penyusun Rencana Tata Ruang mempunyai tugas Menerima, mengumpuikan dan mengklasifikasikan kegiatan urusan perencanaan
tata ruang serta mengkaji dan menyusun urusan perencanaan tata ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data
Mengumpuikan, memerima dan 
mengklarifikasi kegiatan di seksi 
perencanaan tata ruang

Jumlah data seksi perencanaan tata 
ruang

data seksi perencanaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Penyusun Rencana Tata fybang dan Zonasi

NEP. 198503042011012004



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: ANALIS TATA RUANG

a. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
pekerjaan

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah balian-bahan sesuai dengan urusan perencanaan tata ruang dalam bidangnya agar 
memperlancar pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan perencanaan tata ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
d. Membuat laporan berdasarkan urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat 

bermanfaat
e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan 

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

Analisis Tata Ruang mempunyai Tugas Menelaah dan menganalisa kegiatan menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Tata 
Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekeijasama 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 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. Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan 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 sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan 
berhasil guna.



VO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

Menelaah dan menganalisa kegiatan

1. Tersedianya data di seksi perencanaan tata ruang

menyusun rencana kegiatan urusan 
Perencanaan Tata Ruang, perumusan 
kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata 
Ruang(RTRW}dan Rencana detail tata ruang 
(RDTR)

Jumlah data urusan perencanaan tata 
ruang

data perencanaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Anal is Tata Ruang

"ty*.
UPIK AGUSTIANI PERDANA.ST.

NIP. 198708132011012002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: ANALIS TATA RUANG

a. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyeltesaian 
pekeijaan

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan perencanaan tata ruang dalam bidangnya agar 
memperlancar pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan perencanaan tata ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
d. Membuat laporan berdasarkan urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat 

bermanfaat
e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekeijaan dan pemanfaatannya urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan 

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

: AnaJisis Tata Ruang mempunyai Tugas Menelaah dan menganalisa kegiatan menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Tata 
Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekeijasama 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 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. Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Eietail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan 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 sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekeijaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan 
berhasil guna.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUN GAN)
SUM BER DATA

1. Tersedianya data di seksi perencanaan tata ruang

Menelaah dan menganalisa kegiatan 
menyusun rencana kegiatan urusan 
Perencanaan Tata Ruang, perumusan 
kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata 
Ruang(RTRW}dan Rencana detail tata ruang 
(RDTR)

Jumlah data urusan perencanaan tata 
ruang

data perencanaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 2 Februari 2021 
Analis Tata Ruang

NBP. 198205032009021004



INDIKATOR KINERJA IND1VIPU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
: PENGELOLA TATA RUANG

a Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

b Memantau, kegiatan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian 
dengan rencana awal;

c Mengendalikan program kerja kegiatan urusan perencanaan tata ruang, 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 perencanaan tata ruang 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.

: Pengelola Tata Ruang mempuyai tugas Mengelola kegiatan menyusun rencana Kegiatan urusan PerencanaanTataRuang,perumusan 
kebijakan Kebijakan Penetapan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang 
Kawasan 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 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. Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan 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 dengan cara menyusun program, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
pelaksanaan pekeijaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN) SUMBER DATA

1. Tersedianyai data perencanaan tata ruang

Mengelola kegiatan menyusun rencana 
Kegiatan urusan
PerencanaanTataRuang,perumusan kebijakan 
Kebijakan Penetapan RencanaTata Ruang 
Wilayah Kabupaten rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan 
lintas kabupaten bekeijasama dengan 
pemerintah daerah, masyarakat dan dunia 
usaha, Rencana Tata Bangun Lingkungan 
(RTBL), Rencana Pengembangan Sistem 
Sarana dan Prasarana Dasar dalam rangka 
Mengumpulkan , Mengolah data diseksi 
perencanaan tata ruang

Jumlah data RTRW dan RDTR
data di seksi perencanaan tata 

ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Tata Ruang

N IP .198103132006042022



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH
2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGELOLA TATA RUANG
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b. Memantau, kegiatan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian 
dengan rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan perencanaan tata ruang, 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 perencanaan tata ruang 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.

Pengelola Tata Ruang mempuyai tugas Mengelola kegiatan menyusun rencana Kegiatan urusan PerencanaanTataRuang,perumusan 
kebijakan Kebijakan Penetapan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang 
Kawasan 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 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. Ruang, perumusan kebijakan Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Kawasan 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 
Kola, Garis Sempadan Bangunan dan Rencana Tala Ruang lurunan lainnya serta peraluran zonasi 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 AKTTVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianyai data perencanaan tata ruang

Mengelola kegiatan menyusun rencana 
Kegiatan urusan
PerencanaanTataRuang,perumusan kebijakan 
Kebijakan Penetapan RencanaTata Ruang 
Wilayah Kabupaten rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang 
Kawasan 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 
rangkaMengumpulkan, Mengolah data 
diseksi perencanaan tata 
ruangMengumpulkan , Memproses data di 
seksi perencanaan tata ruang

Jumlah data RTRW dan RDTR data di seksi perencanaan tata 
ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Tata Ruang



INDIKATOR KINERJA INPIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

Mengumpulkan bahan-bahan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan 
penyelesaian pekerjaan

^ Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang dalam bidangnya 
agar memperlancar pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang dalam rangka menyelesaikan 
pekerjaan

d. Membuat laporan berdasarkan urusan Penertiban Pemanfaatan untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat 
bermanfaat

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Penertiban Pemanfaatan ruang untuk 
disampaikan kepada Atasan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan
Menelaah dan menganalisa urusan Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat 

diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya tertib data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Menelaah dan menganalisa urusan Penertiban 
Pemanfaatan Ruang

Jumlah data penertiban pemanfaatan 
ruang

data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang

19760308200112100



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGELOLA TATA RUANG

3. TUG AS

4. FUNGSI

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengelola Tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

k Memantau, kegiatan urusan Pengelola Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian 
dengan rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pengelolaan Tata Ruang 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 Iaporan kegiatan urusan Pengelola Tata Ruang 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 Tata Ruang. 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 INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Terwujudnya data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Mengelola kegiatan urusan Pengelola Tata 
Ruang

Jumlah data urusan pengelola tata 
ruang

data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Fcbruari 2021 

Pengelola Tata Ruang

- ^ - 4“

Hi.RAHM ADlA INDRIASARI.s e  .

NIP. 197308242007012011



1. PERANGKAT DAERAH

2. JAB AT AN

3. TUG AS

4. FUNGSl

nINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
ANAL1S PEMANFAATAN RUAN

Ik bahan bahan urusanPem anfaatan dan Pengendalian ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan

a ' penyelesaian pekerjaan ^  menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam 

M empelajari, m eng _ nelaksanaan tugas
b - bidangnya agar m em perian 1 ‘ perm asalahan urusan Pemanfaatan Dan Pengendalian ruang dalam rangka menyelesaikan
c. M engadakan penehtian beraa

pekeijaan urusan Pemanfaatan Dan Pengendalian untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan
d . M embuat laporan berdasark

dapat bermanfaat oelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Pemanfaatan pengendalian ruang untuk
e. Memberikan saran berdasa

disampaikan kepada Atasan ^  diperintahkan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan 
f  Melaksanakan tugas kedinasc ‘ manfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan

i-Niniw ATOR K1NFR JA  lN P IV IP U

flanflt

NO.
sasaran  AKTIV1TAS

Terwujudnya data di seksi pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

I i n d i k a t o r  k i n e r j a

p e n j e l a s a n

(FORM U LASI PERHITUNGAN)

Menelaah dan menganalisa urusan 
Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Jumlah data urusan pemanfaatan dan 
pengendalian ruang

SUM BER DATA

data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 

Anal is Pemanfaatan Ruangaus Pemanfaatan Ri

ME1 ROSANATUSPITASARI.ST.

NIP. 1981050220011012002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGAWAS TATA RUANG

3. TUG AS

4. FUNGSI

Menerima, mencatat, dan menyortir surat aduan yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
a' memudahkan penindakan di lapangan..
^ Melakukan persiapan survey lapangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan penindakan di 

lapangan;
c. Mendokumentasikan hasil Lapangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka program pengawasan dan penindaka terhadap 

pelanggaran Tata ruang yang terjadi untuk mencapai hasil yang optimal
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.
Mencatat dan mengawasi kegiatan urusan Pengawasan Tata Ruang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan lancar

NO. SASARAN AKTI VITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUM BER DATA

1.
Tersedianya data pengawasan di seksi 
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Mencatat dan mengawasi kegiatan urusan 
pengawasan tata ruang

Jumlah data kegiatan urusan 
pengawasan tata ruang

data di seksi pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengawas Tata Ruang

NEP. I9»311182007011003



INDIKATOR KINERJA INPIVfDU

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PERT AN AHAN DAN PENATAAN RUANG

2. JABATAN : ANALIS PETA WILAYAH

3. TUG AS

4. FUNGSI

a. Mengumpulkan bahan-bahan urusan Peta Wilayah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

^ Mempelajari,menganalisasertamenelaahbahan-bahan sesuai dengan urusan Peta Wilayah dalam bidangnya agar memperiancar 
pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Peta Wilayah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
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 berhasilguna

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
(FORMULASIPERHITUNGAN) SUMBER DATA

1. Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang
Menelaah dan menganalisa Menyusun 
rencana kegiatan urusan Pemetaan Tata 
Ruang,

Jumlah data rencana kegiatan 
urusan pemetaan tata ruang

data seksi pemetaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Analis Peta Wi&yah

J v *
RIMA FITR1ANI.SE.
NIP. 198305192010012020



INDIKATOR KINERJA INPIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2. JABATAN : PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN

3. TUGAS

4. FUNGSI

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 

^ 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang Menerima dan mengolah kegiatan urusan 
Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

Jumlah data kegiatan urusan pengolah 
data pengukuran dan pemetaan

data di seksi pemetaan tata ruang

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data Pengukiyan Dan Pemetaan

MOHD.RESAiNTJGRAHA.
NIP. 197904102040011020



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGELOLA DATA

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 
a‘ teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah
k 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 rekapitulasi 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 menyajikan 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 pertanggungjawaban
h. 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. SASARAN AKTIVITAS IND1KATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORM ULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Meningkatnya kualitas pelayanan Penguatan Hak 
Atas Tanah

Menyusunprogram kerja, bahan dan alat 
perlengkapan pelaksanaan kegiatan 
sertivikasi tanah asset pemerintah , data 
permohonan sertifikat PTSL dan konsolidasi 
lahan

Jumlah data permohonan sertifikat Data permohonan sertifikat

2.

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

3.
Mengendalikan program kerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
tidak teijadi penyimpangan dalam 
pelaksanaannya

4.

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

5.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun 
lisan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengelola Data

ANI NURAINI«A.M.d

NIP. 197209212007012020



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

PENGOLAH DATA

Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 
teknik dalam mengolah kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah

k 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 rekapitulasi 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 menyajikan 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 pertanggungjawaban
h. Mclaksanakan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan oleh utasan baik secara tertulis maupun lisan

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.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Meningkatnya kualitas pelayanan di Seksi 
Penguatan Hak Atas 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

Jumlah sertifat tanah aset pemda,
Data di Seksi Penguatan Ha katas 

Tanah

2.

Menyusun rekapitulasi berdasarkan 
permohonan sertifikat tanah asset pem 
erintah,data permohonan sertifikat PTSL dan 
konsolidasi lahan yang masuk sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
mengetahui volume dan obyek kerja yang 
akan diolah

Jumlah permohonan sertifikat PTSL

3.

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 perkembangan 
danpermasalahan sertifikat tanah 
asset pemda, dan sertifikat PTSL

4.
Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan 
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggung jawaban

Hasil pelaksanaan dan kegiatan 
sertifikasi

5.
Melakukan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis 
maupun lisan

Tugas kedinasan yng dilaksanakan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah^ )ata

NIP. 196810071998031007



INDIKATOR K1NERJA 1NDIVIDU

1. PERANGKAT DAER AH
2. JABATAN

3. TUG AS

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 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 selanjutnya.



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Meningkatnya kualitas pelayanan Seksi 
Penguatan Hak Atas Tanah

Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan kegiatan sertifikasi tanah asset 
pemerintah,data permohonan sertifikasi 
PTSL dan konsolidasi lahan

Data sertfikat asset pemerintah dan 
permohonan PTSL

Data Seksi Penguatan Hak Atas 
Tanah

2.

Menganalisis kegiatan sertfikat tanah aset 
pemerintah datapermohonan dan konsolidasi 
lahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran 
informasi dan volume kegiatan berdasarkan 
laporan yang masuk

Data kegiatan sertifikat asset 
pemerintah

3.

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

Data kegiatan sertifikat asset 
pemerintah

4.
Melaporkan pellaksanaan dan hasil kegiatan 
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggung jawaban

Hasil pelaksanaan dan kegiatan 
sertifikasi

5.
Melaksanakan tuga s kedinasan lain yang 
diberikan oleh atasan baik lisan maupun 
tertulis

Tugas kedinasan yng dilaksanakan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
/^PSb|golah Data

DERI SETIAWAN

NEP. 198512162010011012



INDIKATOR KINERJAINDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGELOLA DATA

Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekeijaan dapat berjalan dengan baik 

k Memantau, kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 
kesesuaian dengan rencana awal;

c. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah, 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 Penguatan Hak Atas 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 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.

NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Meningkatnya kualitas pelayanan Penguatan Hak 
Atas Tanah

Mengelola kegiatan urusan Penguatan Hak 
Atas Tanah

Jumlah surat Penguatan Hak Atas 
Tanah

Data Seksi Penguatan Hak Atas 
Tanah

Kutai Kartaneg. 
Pen

bruari 2021

INDRA K y S U ] ^ .ADfrlA%_A 
NEP. 19861^222010011001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: ANALIS PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU

3. TUG AS
Mengumpulkan bahan-bahan urusan Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 
pekerjaan

k Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Penatagunaan Tanah dalam bidangnya agar 
memperlancar pelaksanaan tugas

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Penatagunaan Tanah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
d. Membuat laporan berdasarkan urusan Penatagunaan Tanah untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat 

bermanfaat
e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya penyiapan dan penyusunan bahan advis teknis 

pemberian Izin Lokasi untuk disampaikan kepada Atasan
f. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya Persetujuan Penggunaan Tanah dan Rekomendasi 

Peningkatan Hak Atas Tanah untuk disampaikan kepada Atasan
g. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Penatagunaan Tanah untuk disampaikan 

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

4. FUNGSI : 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 Kinerja dan standar Operasional Prosedur (SOP) urusan 
Penatagunaan Tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan 
berhasilguna.



NO SASARAN AKTIYITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN ( FORMULASI 

PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1 Tersedianya data
Mengkoordinir kegiatan suatu obyek kerja 
sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan 
berjalan lancer

Jumlah data Data seksi penatagunaan tanah

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 beijalan 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 
pertanggungj awaban
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh atasan

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Anal is Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

NUZUL WAHYU INSYORI.S.IP. 
NIP. 198801192007011001



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUGAS

4. FTJNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 
PENGOLAH DATA

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

c. Menganalisis kegiatan urusan Penatagunaan 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 Penatagunaan Tanah yang masuk sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Penatagunaan Tanah yang akan diolah

e. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Penatagunaan Tanah secara periodic sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

f. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Penatagunaan Tanah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih 
lanjut.

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban
h. 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. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Tersedianya data dibidang seksi penatagunaan 
tanah Menyusun rencana kegiatan Jumlah data Data seksi penatagunaan tanah

2. Pemeriksaan berkas permohonan 
pertimbangan teknis

3. Membuat draf pertimbangan teknis 
pemberian izin lokasi

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

9̂ V
JAINUL ARIF IN

NIP. 198101242007011002



INDIKATOR KINERJA INPIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGELOLA DATA

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 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 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 tertulis maupun lisan.

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



NO SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASIPERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1. Terwujudnya tertib administrasi dan data di Seksi 
Penatagunaan Tanah

Menyiapkan surat tugas dan visum 
perjalanan

Jumlah surat tugas Data Penatagunaan Tanahi

Identifikasi rencana kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan urusan 
penatagunaan tanah

Jumlah rencana kegiatan

Membuat tahapan pelaksanaan kegiatan 
urusan penatagunaan tanah

Membuat lembar keija pedoman pelaksanaan 
tugas

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, 02 Februari 2021 
Pengelola Data

ASIH
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INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

3. TUG AS

4. FUNGSI

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

PENGELOLA DATA

a Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengelola Data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 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 kerja kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik, 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 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 pekerjaan dapat berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan.

NO. SASARAN AKTI VITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.

Tersedianya data dibidang seksi data dan 
pemetaan tematik

Mengelola kegiatan pengembangan SDM 
dibidang pengukuran dan pemetaan tematik Jumlah data

Data dibidang seksi data dan 
pemetaan tematik

2. Memeriksa dan mengevaluasi

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021
Pengelola Data

NIP. 198606282011011002



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH

2. JABATAN

: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 

: PENGOLAH DATA

3. TUG AS

4. FUNGSI

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



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUMBER DATA

1.
Tersedianya data dibidang seksi data dan 
pemetaan tematik

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, 02 Februari 2021 
engolah Data



INDIKATOR KINERJA INDIVIPU

1. PERANGKAT DAERAH
2. 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 Data dan Pemetaan Tematik

k 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



NO. SASARAN AKTIVITAS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN

(FORMULASI PERHITUNGAN)
SUM BER DATA

1.
Tersedianya data dibidang seksi data dan 
pemetaan tematik

Menerima data urusan Data dan Pemetaan 
tematik

Jumlah urusan data dan pemetaan 
tematik

Data dibidang seksi data dan 
pemetaan tematik

2. Mengolah data urusan Data dan Pemetaan 
tematik

3. Membuat laporan urusan Data dan Pemetaan 
tematik

Kutai Kartanegara, 02 Februari 2021 
Pengolah Data

a r t j j t k a r t a w i a n s y a h
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