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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : SEKRETARIS 

TUHAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.  Merencanakan operasional di bidang kesekretariatan berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2.   Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan 

dapat berjalan efektif dan efisien; 

3.   Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

4.   Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target 

kinerja yang diharapkan; 

5.   Melaksanakan tugas administrasi umum dan peraturan perundang – undangan sebagai bahan 

perumusan kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

6.   Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan; 

7.   Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan kepegawaian dan kebijakan teknis 

pengembangan keepegawaian sesuai dengan  norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 

pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

8.   Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang 

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan 

datang;



 

9.   Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  kesekretariatan  sesuai  dengan  tugas  yang  telah 

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabiltas kinerja; 

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

 
 
 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI SUMBER 
PERHITUNGAN DATA 

1 Meningkatnya Persentase Kebutuhan (Jumlah administrasi Sekretariat 
 Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan perkantoran yang Dinas 
 Perkantoran Administrasi terpenuhi dibagi PUPR 
  Perkantoran kebutuhan administrasi  

   perkantoran) x 100%  

 Meningkatnya Sarana    

2 dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan (Jumlah Sarana dan Sekretariat 
  Prasarana Kantor dalan Prasarana Kantor dalam Dinas 
  kondisi baik kondisi baik dibagi 

jumlah sarana dan 
prasarana kantor) x 
100% 

PUPR 

 Meningkatnya    

3 Kapasitas Satuan Kerja Persentase (Jumlah SDM aparatur Sekretariat 
 Perangkat Daerah Keikutsertaan SDM yang mengikuti even Dinas 
  aparatur dalam kegiatan 

daerah 
daerah dibagi jumlah 
total SDM) 

PUPR 

 Meningkatnya Sistem    

4 Capaian Kinerja dan Persentase dokumen (Jumlah dokumen Sekretariat 
 Realisasi Keuangan perencanaan dan perencanaan dan Dinas 
  pelaporan SKPD yang pelaporan yang PUPR 
  tersusun tersusun dibagi jumlah 

dokumen yang 
seharusnya disusun) x 
100% 

 

 
 
 

 

   Biak, 24 Januari 2022 
 

SEKRETARIS 
 
 
 
 

 

   
 

  ARIS INNA, S.T. 
Nip. 19790812 201004 1 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2021 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

TUHAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang – undangan, kebijakan 

teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan 

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 

2.   Merumuskan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 
 

3.   Mengadministrasikan naskah dinas masuk dan dinas keluar; 
 

4.   Menerima, mengarahkan, memproses dan mendistribusikan naskah dinas dan mengelola 

arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan 

layanan peminjaman arsip; 

5.   Memberikan layanan administrasi pimpinan; 
 

6.   Mengelola dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas; 
 

7.   Memberikan layanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat; 
 

8.   Memberikan layanan hungan masyarakat; 
 

9.   Menyelenggarakan urusan kerumahtanggan, kemanan dan ketertiban kantor; 
 

10. Melaksanankan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung 

kantor dan kendaraan; 

11. Menyusun bahan pendataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas 
 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
 

12. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara data serta dokumentasi pegawai di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

13. Menghimpun dan mengelola bahan dan data administrasi kepegawaian yang meliputi 

pengangkatan, sumpah janji pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu 

suami/kartu istri, kartu pegawai, TASPEN, BPJS,NPWP, Promosi, mutasi, cuti, pemberian 

penghargaan/disiplin, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberhentian;



 

14. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis 

dan fungsional serta ujian dinas; 

15. Menyusun nominative, DUK dan peta jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
 

16. Mengelola Administrasi pakaian dinas pegawai sesuai dengan perintah atasan untuk 

kesejahteraan pegawai; 

17. Menyusun penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu berdasarkan data usulan dan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

18. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan data keadaan, hasil analisa jabatan dan 
 

ketentuan peraturan perundang – unndangan; 
 

19. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan 

serta administrasi kepegawaian dengan sub unit lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; 
 

20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas kepada sekretaris; 
 

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya. 
 

 
 
 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI SUMBER 
PERHITUNGAN DATA 

1 Terwujudnya Jumlah pemberitaan Jumlah pemberitaan Sekretariat 
 penyebaran informasi kegiatan di media kegiatan di media Dinas PUPR 
 program/kegiatan SKPD masa masa  

 
 

Terlaksananya urusan 
 

-     Jumlah 
 

-     Jumlah usulan 
 

Sekretariat 

 kepegawaian usulan pangkat Dinas PUPR 
  pangkat -     Jumlah  

  -     Jumlah formasi  

  formasi kebutuhan  

  kebutuhan pegawai  

  pegawai -     Jumlah  

  -     Jumlah pengajuan  

  pengajuan cuti pegawai  

  cuti pegawai -     Jumlah usulan  

  -     Jumlah diklat pegawai  

  usulan diklat   

  pegawai   

 

2 
 

Terlaksananya 
 

Jumlah penetapan 
 

Jumlah penetapan 
 

Sekretariat 

 penyusunan penetapan angka kredit untuk angka kredit untuk Dinas PUPR 
 angka kredit jabatan fungsional 

tertentu 
jabatan fungsional 
tertentu 

 

 

3 
 

Terlaksananya 
 

Jumlah surat masuk 
 

Jumlah surat masuk 
 

Sekretariat 

 pengadministrasian dan surat keluar dan surat keluar Dinas PUPR 



 

 

 surat dinas masuk dan 
surat dinas keluar 

   

4  Jumlah pasrtisipasi Jumlah partisipasi Sekretariat 
 Terfasilitasinya pada even daerah pada even daerah dan Dinas PUPR 
 keperansertaan pada dan nasional nasional  

 even daerah dan hari 
besar nasional 

   

5  Jumlah gedung Jumlah gedung kantor Sekretariat 
 Tersedianya kantor yang yang dipelihara Dinas PUPR 
 pemeliharaan dipelihara   

 ruti/berkala gedung    

 kantor    

 
 

 

  Biak, 24 Januari 2022 
 

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
 

 
 

 
 
 
 

PASKAHLINA SROYER, S.Sos 
Nip. 19740414 200012 2 006



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2021 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : SUB BAGIAN KEUANGAN 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang – undangan kebijakan teknis, pedoman 

dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan, akuntansi verifikasi, perlengkapan, pengelolaan asset serta penyiapan bahan 

tanggapan; 

2.   Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, perlengkapan, 

pengelolaan aset serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; 

3.   Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi mengkonsep, mengajukan dan 

memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM-UF, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS); 

4.   Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan 

melapirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan untuk penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
 

5.   Mengkonsep dan mengajukan dokumen pengeluaran/tagihan kepada Pengguna Anggaran 

(Kepala Dinas) melalui Kepala Sun Bagian Keuangan berdasarkan data DPA dan ketentuan 

peraturan perundang – undnagan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan 

pembayaran; 

6.   Membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah 

disetujui Pengguna Anggaran (Kepala Dinas); 

7.   Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke 

dalam buku jurnal berdasarkan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan pencatatan untuk 

diposting di buku besar; 

8.   Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang diajukan oleh Bendahara 
 

Pengeluaran ke dalam buku besar berdasarkan rekening untuk bahan penyusunan neraca; 
 

9.   Menyetorkan pajak ke kas Negara dengan menyerahkan uang dan mangambil bukti setoran 

untuk bahan penyusunan pertanggungjawaban;



 

10. Mengkonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang 

kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) melalui kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

bukti – bukti transaksi dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk 

mendapatkan pengesahan; 

11. Menindak lanjutin laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahan, prosedur 

dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk penyelesaian masalah; 

12. Mengevaluasi pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, perlengkapan, pengelolaan aset 

serta penyiapam bahan tanggapan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecah masalah. 
 

 
 
 

NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER 
KINERJA DATA 

1 Tersedianya Jasa Pembayaran Jumlah rekening listrik, Sekretariat 
 Komunikasi, Sumber Daya Listrik, telepon, telepon, air, intenet Dinas PUPR 
 Air dan Listrik air, internet   

 

2 
 

Tersedianya Jasa 
 

Pembayaran 
 

Jumlah Pajak Kendaraan 
 

Sekretariat 

 Pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor Dinas PUPR 
 Perizinan Kendaraan bermotor   

 Dinas /Operasional    

 
 

                                                                                                                       Biak, 24 Januari 2022 
 

KASUBBAG KEUANGAN 
 

 
 

 
 
 

OPI PRISKASARI AP, S.E  
Nip. 19851008 201104 2 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2021 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan 

penyusunan prgram; 

2.   Merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas 
 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
 

3.   Mengkoordinasikan dan merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan 
 

Penataan Ruang; 
 

4.   Menetapkan kebijakan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

mengacu pada visi, misi, dan tujuan; 

5.   Melakukan pengajian operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

mengacu pada visi, misi dan tujuan dan kebijakan operasional untuk bahan penyusunan 

RPJPD dan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

6.   Menyusun RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

mengacu pada visi, misi, tujuan, kebijakan operasional dan RPJP Provinsi dan Nasional 

sebagai bahan acuan penyusunan program; 

7.   Menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang untuk dipedomani; 

8.   Mengumpulkan dan menghimpun rencana program kerja dari unit – unit kerja di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bahan penyusunan 

Progam; 

9.   Menganalisa usulan program yang dikumpulan berdasarkan visi, misi, tujuan, kebijakan 

operasional, pedoman/petunjuk teknis ketentuan peraturan perundang – undangan; 

10. Menyusun rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



 

11. Menyusun administrasi DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

mengkoordinasikannya kepada pihak – pihak terkait; 

12. Mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit – unit kerja di lingkungan 
 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bahan penyusunan laporan; 
 

13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Pekerjaan 
 

Umum dan Penataan Ruang; 
 

14. Menyusun laporan akuntabilitas (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

berdasarkan data pelaksanaan pembangunan; 

15. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya 

pemecahan masalah; 

16. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana /program kerja 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta 

upaya pemecahan masalah; 

17. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja 
 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
 

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris seusia dengan bidang tugasnya. 
 

 
 
 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI SUMBER 
PERHITUNGAN DATA 

1 Terlaksannya Jumlah doumen laporan Jumlah doumen laporan Sekretariat 
 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Dinas PUPR 
 Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja dan 
Keuangan 

Keuangan yang tersusun Keuangan yang tersusun  

 

2 
 

Telaksananya 
 

Jumlah dokumen 
 

Jumlah dokumen 
 

Sekretariat 

 Penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan Dinas PUPR 
 Perencanaan dan anggaran yang dan anggaran yang  

 Kegiatan dan tersusun tersusun  

 Anggaran    

 
 

Biak, 24 Januari 2022 
 

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM 
 

 

  

 

SAPPE ANWAR ABIDIN, S.IP 
 Nip. 19840429 200605 1 001



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIDANG BINA MARGA



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 
 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA BIDANG BINA MARGA 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan 

dan pemanfaatan jalan, jembatan dan terowongan; 

2.   Pemberian petunjuk teknis dibidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan 

pemanfaatan jalan, jembatan terowongan; 

3.   Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pembangunan, 

peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan, terowongan; 

4.   Pelaksanaan montoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan, 

peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan terowongan; 

5.   Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan terowongan; 

6.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN Sumber Data 

1 Terbangunnya Jalan Desa 
dan Jalan Kabupaten Biak 
Numfor 

Panjang Jalan Yang 
dibangun (Km) 

Panjang jalan kabupaten yang dibangun x 100% 
Panjang total jalan kabupaten 

- 
- 
- 

SK Jalan Desa 
SK Jalan kabupaten 
Form DD1 Data 
Dasar Prasarana 
Jalan Kabupaten 

 

2 
 

Meningkatnya 
 

Panjang Jalan yang 
 

Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan x 100% 
 

- 
 

SK Jalan Desa 

 Struktur/Kondisi Jalan ditingkatkan (Km) Panjang total jalan kabupaten - SK Jalan kabupaten 
 Kebupaten Biak Numfor   - Form DD1 Data 

Dasar Prasarana 
Jalan Kabupaten 

 

3 
 

Terbangunnya Jembatan 
 

Panjang Jembatan yang 
 

Panjang jembatan kabupaten yang dibangun x 100% 
 

- 
 

SK Jembatan 
 pada Jalan Kabupaten dan dibangun (Km) Panjang total jembatan kabupaten  kabupaten 
 Jalan Desa   - Form DD2 
     meningkatnya 
     sruktur jembatan 

 

4 
 

Meningkatnya Struktur 
 

Panjang Jembatan yang 
 

Panjang jembatan yang ditingkatkan x 100% 
 

- 
 

SK Jembatan 

 Jembatan yang ditingkatkan (Km) Panjang total jembatan kabupaten  kabupaten 
 menghubungkan Jalan   - Form DD2 
 Kabupaten Biak Numfor    meningkatnya 
     sruktur jembatan 

 

5 
 

Terpeliharanya jalan yang 
menghubungkan jalan 
kabupaten dan jalan desa 

 

Panjang Jalan yang 
ditingkatkan (Km) 

 

Panjang jalan yang dipelihara x 100% 
Panjang total jalan dikabupaten 

 

- 
- 
- 

 

SK Jalan Desa 
SK Jalan kabupaten 
Form DD1 Data 
Dasar Prasarana 
Jalan Kabupaten 

 

6 
 

Terpeliharanya jembatan 
 

Panjang jembatan yang 
 

Panjang jembatan yang dipelihara x 100% 
 

- 
 

SK Jembatan 

 yang menghubungkan dipelihara (Km) Panjang total jembatan dikabupaten  kabupaten 



 

 

 

 jalan kabupaten dan jalan 
desa 

  -     Form DD2 
meningkatnya 
sruktur jembatan 

 
 
 

 
Biak, 24  Januari 2022 

                                                                                                                                                                                              PLT. KEPALA BIDANG BINA MARGA 
 

 

 

 

 

 
YARIANTO B. SILOLONGAN, S.T. 

Nip. 19840105 201004 1 003 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 
 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan  peraturan  perundang  –  undangan,  kebijakan  teknis,  pedoman  dan 

petunjuk teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan dan 

peningkatan jalan kebupaten dan jalan desa termasuk terowongan; 

2.   Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pembangunan 

dan Peningkatan Jalan; 

3.   Menyusun   rencana   pembangunan   jalan   kabupaten  yang   menghubungkan   ibukota 

kabupaten dengan ibukota distrik, antar ibukota distrik, ibukota kabupaten dengan pusat 

kegiatan lokal dan antar pusat kegiatan lokal termasuk terowongan ; 

4.   Menyusun rencana pembangunan jalan desa yang menghubungkan   kawasan dan atau 

antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan termasuk terowongan; 

5. Melaksanakan  pengadaan/pembebasan  tanah  untuk  pelaksanaan  pembangunan 

konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa; 

6.   Melaksanakan pembangunan konstruksi jalan kebupaten yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota distrik, antar ibukota distrik, ibukota kabupaten dengan pusat 

kegiatan lokal dan antar pusat kegiatan lokal termasuk terowongan berdasarkan dokumen 

rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang – undangan; 

7.   Melaksanakan pembangunan konstruksi jalan desa yang menghubungkan kawasan dan 
 

atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan termasuk terowongan 

berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan; 

8.   Menyusun  rencana  peningkatan  struktur  dan  kapasitas  jalan  kabupaten  termasuk 
 

terowongan; 
 

9.   Melaksanakan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelebaran jalan kabupaten dan jalan 

desa;



 

10. Melaksanakan   pembangunan   peningkatan   struktur  dan   kapasitas   jalan   kabupaten 

termasuk terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan 

ketentuan peraturan perundang – undangan untuk meningkatnya kemampuan ruas – ruas 

jalan sesuai dengan umur rencana; 

11. Menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan peningkatan struktur 

dan kapasitas jalan; 

12. Menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas 

jalan; 

13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan 

jalan desa  termasuk  terowongan untuk mengetahui  tingkat  pencapaian  program dan 

permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah; 

14. Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  menyusun  dan  menyampaikan  laporan 

pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan, 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORNULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Terbangunnya jalan desa dan 
jalan kabupaten Biak Numfor 

Panjang Jalan yang 
dibangun (Km) 

Panjang jalan kabupaten yang dibangun x 100% 
Panjang total jalan kabupaten 

- 
- 
- 

SK Jalan Desa 
SK Jalan kabupaten 
Form DD1 Data 
Dasar Prasarana 
Jalan Kabupaten 

 
2 

 
Meningkatnya struktur/kondisi 

 
Panjang jalan yang 

Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan x 100% 
Panjang total jala kabupaten 

 
- 

 
SK Jalan Desa 

 jalan kabupaten Biak Numfor ditingkatkan (Km)  - 
- 

SK Jalan kabupaten 
Form DD1 Data 
Dasar Prasarana 
Jalan Kabupaten 

 
 
 
 

Biak,  24 Januari 2022 
 

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN 
DAN PENINGKATAN JALAN 

 

 

 

 

 

YARIANTO B. SILOLONGAN, S.T. 
Nip. 19840105 201004 1 003 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 
 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN JEMBATAN 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 

teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan 

jembatan; 

2.   Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembangunan dan 
 

Penigkatan jembatan; 
 

3.  Menginventarisir seluruh jembatan pada jalan kabupaten yang mengubungkan ibu kota 

kabupaten dengan ibukota distril, antar ibukota distrik, ibu kota kabupaten dengan pusat 

kegiatan lokal dan antar kegiatan lokal; 

4.   Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jembatan; 
 

5.   Penetapan status, kelas dan fungsi jembatan; 
 

6. Pengoordinasian, sinkronasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan 

pengembangan infrastruktur jembatan; 

7.   Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan; 
 

8.   Menyusun studi kelayakan gambar RAB serta syarat teknis jembatan yang akan dibangun; 
 

9.   Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan; 
 

10. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; 
 

11. Menyusun rencana pembangunan jembatan pada jalan kabupaten yang menghubungkan ibu 

kota kabupaten dengan ibu kota distrik, antara ibu kota distrik, ibu kota kabupaten dengan 

pusat kegiatan lokal dan antar pusat kegiatan lokal; 

12. Menyusun rencana pembangunan jembatan pada jalan desa yang menghubungkan kawasan 

dan antar permukiman didalam desa serta jalan lingkungan; 

13. Melaksanakan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi 

jembatan pada jalan kabupaten dan jalan desa;



 

14. Melaksanakan pembangunan konstruksi jembatan pada jalan kabupaten yang menghubungkan 

ibukota kabupaten dengan ibukota distrik, antar ibukota distrik, ibukota kabupaten dengan 

pusat lokal dan antar pusat kegiatan lokal berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, 

pedoman dan ketentuan peraturan perundang – undngan; 

15. Melaksanakan  pembangunan  konstruksi  jembatan  pada  jalan  desa  yang  menghubungkan 
 

kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan berdasarkan 

dokummen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan; 

16. Menyusun rencana peningkatan struktur dan kapasitas jembatan pada jalan kebupaten; 
 

17. Melaksanakan   pengadaan/pembebasan   tanah   untuk   pelebaran   jembatan   pada   jalan 

kebupaten dan jalan desa; 

18. Melaksanakan  pembangunan  peningkatan  struktur  dan  kapasitas  jembatan  pada  jalan 

kabupaten  berdasarkan dokumen  rencana  teknis  dan  anggaran,  pedoman  dan  ketentuan 

peraturan perundang – undangan sesuai dengan umur rencana; 

19. Melaksanakan pembangunan peningkatan struktur dan kapasitas jembatan pada jalan desa 
 

berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentan peraturan 

perundang – undangan untuk sesuai dengan umur rencana; 

20. Menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan peningkatan struktur 
 

jembatan; 
 

21. Menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas 

jembatan. 

 
 

 

NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER 
KINERJA DATA 

1 Menginventarisir Data survey Pengolahan Data survey Dinas PUPR, 
 seluruh jembatan pada jembatan di  Bidang Bina 
 jalan kabupaten yang kabupaten Biak  Marga 
 menghubungkan 

ibukota kabupaten 
dengan ibukota distrik, 
antara ibukota distrik, 
ibukota kabupaten 
dengan pusat kegiatan 
lokal dan antar pusat 
kegiatan lokal 

Numfor   

 

2 
 

Pengkoordinasian, 
 

Data survey 
 

Pengolahan Data survey 
 

Dinas PUPR, 
 sinkronasi dan jembatan di  Bidang Bina 
 konsultasi terkait kabupaten Biak  Marga 
 pembangunan, Numfor   



 

 

 pemeliharaan dan    

 pengembangan    

 infrastruktur jembatan    

 

3 
 

Menyusun rencana 
 

Pengolahan Data 
 

Perencanaan kegiatan 
 

Dinas PUPR, 

 pembangunan jembatan survey pembangunan jembatan Bidang Bina 
 pada jalan kebupaten 

yang menghubungkan 
ibukota kabupaten 
dengan ibukota distri, 
antar ibukota distrik, 
ibukota kabupaten 
dengan pusat kegiatan 
lokal dan antar pusat 
kegiatan lokal 

  Marga 

 
 

Melaksanakan tugas 
   

4 kedinasan lain yang Pelaporan Data Lapangan Dinas PUPR, 
 diberikan pimpinan baik   Bidang Bina 
 lisan maupun tulisan   Marga 

 
 

Biak, 24  Januari  2022 
 

KEPALA SEKSI PENINGKATAN 
DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN 

 

 

 

 

 

 
TRY MARYANTO SUBIAKI, S.T 
Nip. 19790303 201004 1 004



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 
 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN JEMBATAN 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Merencanakan dan menetapkan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan 

berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Marga; 

2.   Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas – tugas yang harus dilaksanakan; 
 

3.   Mendelegasikan tugas kepada bawahan; 
 

4.   Menghimpun saran dan masukan dari bawahan; 
 

5.   Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
 

6.   Menentukan target waktu penyelesaian; 
 

7.   Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan 

Jembatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

8.   Menyusun konsep bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan 

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan Jembatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Biak 

Numfor berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

9.   Menyelenggarakan urusan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan 

pemanfaatan jalan/jembatan sesuai dengan pedoman perundang – undangan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

10. Melaksanakan pelaksaan kinerja pemeliharaan dan pemanfaatan jalan/jembatan susuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; 

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



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Terbangunnya jembatan di Kabupaten Panjang Jembatan yang Panjang jembatan yang dibangun x 100% - SK Jembatan 
 Biak Numfor dibangun(Km) Panjang total jembatan kabupaten  kabupaten 
    - Form DD2 
     meningkatnya 
     sruktur 
     jembatan 
 

2 
 

Meningkatnya struktur/kondisi 
 

Panjang Jembatan yang 
Panjang jembatan yang terpelihara x 100% 
Panjang total jembatan kabupaten 

 
- 

 
SK Jembatan 

 Jembatan di Kabupaten Biak Numfor terpelihara(Km)   kabupaten 
    - Form DD2 
     meningkatnya 
     sruktur 
     jembatan 

 
 

Biak, 24 Januari 2022 
 

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN 
DAN PEMANFAATAN JEMBATAN 

 
 

 
 
 
 

RONSUMBRE ASER, S.T.  
Nip. 19660808 200012 1 004



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIDANG CIPTA KARYA



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang tata bangunan, permukman, air minum dam 

penyehatan lingkungan; 

2.   Pemberian petunjuk yeknis dibidang tata bangunan permukiman, air minum dan penyehatan 

lingkungan; 

3.   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi penerapan kebijakan tata bangunan permukiman, air 

minum dan penyehatan lingkungan; 

4.   Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang tata bangunan, 

permukiman dan penyehatan lingkungan; 

5.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata bangunan 

permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan; 

6.   Penyusunan laporan pelaksanaan kebijkana dibidang tata babngunan permukiman, air minum 

dan penyehatan lingkungan; 

7.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Terlaksannya Persentase bangunan Jumlah bangunan gedung dan rumah negara yang dibangun  x 100% Bidang Cipta Karya 
 pembangunan gedung dan 

rumah negara 
gedung dan rumah 
negara terbangun 

Jumlah total bangunan gedung dan rumah negara  

  
 

 
  

2 Terlaksannya Persentase jaringan Jumlah jaringan air minum yang dibangun x 100% Bidang Cipta Karya 
 pengembangan kinerja air minum yang Kebutuhan jaringan air minum  

 pengelolaan air minum   terbangun   

  
 

Persentase jaringan 
  

3 Terlaksannya air limbah yang Jumlah jaringan air limbah yang dibangun  x 100% Bidang Cipta Karya 
 pengembangan kinerja  Kebutuhan jaringan air limbah  

 pengelolaan air limbah terbangun   

 
 

Biak, 24 Januari 2022 
 

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA 
 

 
 

 
 

YAN SARTHEIS KARUBABA, S.T. 
Nip. 19790606 200909 1 003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 

teknis serta baahan – bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan pembinaan dan 

pengawasan tata bangunan dan pemukiman; 

2.   Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Tata Bangunan 

dan Pemukiman; 

3.   Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tata 

bangunan dan pemukiman unit kerja terkait; 

4.   Melaksanakan pemetaan tata ruang kota berdasarkan hasil survey untuk dipedomani dan 

sebagai bahan pengendalian; 

5.   Merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang dan indikasi pembangunan fisik; 
 

6.   Menyusun tata ruang dan pola pembangunan prasarana dan sarana dasar, kawasan khusus, 

kawasan industri, kawasan perdagangan, perokoan dan bangunan – bangunam istimewa; 

7.   Menyusun program pembangunan prasarana dan sarana dasar pertokoan sesuai dengan 
 

perencanaan permukiman; 
 

8.   Melaksanakan perencanaan tinggi minimum dan tinggi maksimum bangunan fisik; 
 

9.   Melaksanakan elemen – elemen perkotaan untuk keindahan kota; 
 

10. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap program tata kota sesuai 

dengan kebijakan, pedoman dan ketentuan peraturan perundang – undangan; 

11. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan tata bangunan dan 
 

pemukiman untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi 

serta upaya pemecahan masalah; 

12. Menysusun kebijakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara 

yang menjadi aset pemerintah daerah;



 

13. Memeriksa dokumen pelaksanaan pembangunan gedung dan rumah negara aset pemerintah 

daerah meliputi penyusunan program pelaksanaan dan penyiapan fisik lapangan; 

14. Memerikasan kegiatan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara aset pemerintah 

daerah meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik lapangan, pembuatan laporan 

kemajuan pekerjaan serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi; 

15. Memeriksa kegiatan akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara set 

pemerintah daerah meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi terhadap 

kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan; 

16. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan gedung dan rumah negara aset 

pemerindah daerah, meliputi pengawasan biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan 

gedung negara pada tahap pelaksanaan konstruksi; 

17. Melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan rumah negara aset 

pemerintah daerah, meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, 

keselamatan kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap izin mendirikan bangunan 

yang telah diberikan; 

18. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan 

tugas Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman; 

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dnegan bidang tugasnya.



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Terlaksananya bangunan Persentase bangunan Jumlah bangunan gedung dan rumah negara yang dibangun  x 100% Bidang Cipta 

 gedung dan rumah negara gedung dan rumah 
 

negara terbangun 

Jumlah total bangunan gedung dan rumah negara Karya 

 

 
2 

Terlaksananya sarana dan 
 

prasarana bangunan 

 

 
Persentase rehabilitasi 

 

 
Jumlah bangunan rehabilitasi gedung dan rumah negara yang dibangun  x 100% 

 

 
Bidang Cipta 

 gedung dan rumah negara 

terbangun 

bangunan gedung dan 

rumah negara 

terbangun 

Jumlah total bangunan rehabilitasi gedung dan rumah negara Karya 

 Terlaksannya   Bidang Cipta 

3 pembangunan sarana dan 

prasarana fasilitas umum 

Jumlah fasilitas umum 

yang terbangun 

Jumlah fasilitas umum yang terbangun Karya 

 

 
 

Biak, 24 Januari 2022 
 

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 
 

 
 

 
 
 

JAN VIKTOR RANDONGKIR, Amd.Tek 
Nip. 19661111 199403 1 019



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 
 

TAHUN 2022 
 

JABATAN                      : KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN 

 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

a.    Menyusun dan menginventarisir system drainase dan penaggulangan genangan air.  

b.   Mengevaluasi pelaksanan pengelolaan air limbah 

c.    Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsi. 
 

 
 
 
 
 

No. Kinerja Indikator kinerja Formulasi Sumber data 
perhitungan 

1 Terlaksananya pembangunan Terbangunnya Terlayaninya Bidang cipta 
pengolahan limbah tanki septik kebutuhan tanki karya 

  septik di  

  masyarakat  

2 Melakukan tugas kedinasan lain 
yang uang diberikan pimpinan 
baik lisan maupun tulisan 

Pelaporan Data Bidang cipta 
karya 

 
 
 

 
                Biak, 24 Januari 2022 

KEPALA SEKSI PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

 

 
 
 
 
 

MULIADI, S.T. 
Nip. 19780905 200909 1 001 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

  



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
  

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 
 

TAHUN 2022 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI AIR MINUM 

 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional 

Jaringan  perpipaan dan sarana dan prasana air minum; 

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Jaringan 

perpipaan dan sarana dan prasana air minum; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Air Minum; 

d. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian sarana dan prasarana air minum, berdasarkan pedoman yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah; 

e. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian prasarana dan fasilitasi pengembangan sistem pengembangan SPAM 

penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat; 

f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai 

dengan bidang Cipta Karya pada Seksi Air minum; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai 

dengan bidang tugasnya melaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

tugas dan fungsi. 

 

 

 



 

 

 No. Kinerja Indikator kinerja Formulasi Perhitungan Sumber data 

1 Terlaksananya rehabilitasi/  
p 

Jumlah jaringan SPAM Panjang Jaringan  Bidang cipta 
Pemeliharaan jaringan SPAM SPAM yang terpelihara Perpipaan yang terpelihara                                 x 100 karya 

   Terpelihara Jumlah total panjang jaringan perpipaan yang  

  terpelihara  

2 
 
 
 

Terlaksanannya Pembangunan 
sarana prasarana Air Bersih di 
lingkungan berbasis masyarakat 
 
 
 

Jumlah bangunan sarana 
prasarana air bersih yang 
terbangun  

Panjang Jaringan  
Perpipaan yang terpelihara                               x 100 
Jumlah total panjang jaringan perpipaan yang 
terbangun 

 

Bidang cipta 
karya 

 
 
 

 
                                                                         Biak, 24 Januari 2022 

KEPALA SEKSI AIR MINUM 
 

 
 
 
 

ARIS, S.T. 
NIP.19790130 200701 1 009 

 
 
  
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIDANG TATA RUANG



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA BIDANG TATA RUANG 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1. Menyusun rencana operasional pada Bidang Tata Ruang berdasarkan program 

kerja sesuai rencana kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas ; 

2. Mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  pada  Bidang  Tata  Ruang  sesuai 

dengan tugas pokok   dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan efekstif dan efisien ; 

3. Memberi  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  kepada  bawahan  pada  Bidang  Tata 

Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas ; 

4. Menyelia Pelaksanaan Tugas bawahan pada Bidang Tata Ruang secara berkala 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target 

kinerja yang diharapkan ; 

5. Menyusun bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan 

dengan Tata Ruang berdasarkan Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas ; 

6.    Mengkoordinasikan    Penyelenggaraan    urusan    Tata    Ruang    berdasarkan 
 

Peraturan dan Prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 
 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Tata Ruang dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa 

yang akan datang ;



 

8. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas pada Bidang Tata Ruang sesuia dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; 

9.    Memfinalisasi Laporan dan Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan 
 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 
 
 
 
 
 

 

No Kinerja Indikator Formulasi Perhitungan Sumber Data 
Kinerja 

01 Terwujudnya Prosentase 

Ʃ Jumlah Penerbitan Ijin Lokasi   x 100% 
Ʃ  Jumlah Target Penerbitan Ijin Lokasi 

Data Ijin Lokasi, Data IMB 
data Data Tata Ruang peningkatnya Cakupan 

Pengendalian Pengendalian 
Ijin Lokasi terhadap     Ijn 

 Lokasi 

02 Terwujudnya Prosentase  Data Ijin Lokasi, Data IMB 
data Data Tata Ruang penyidikan dan Cakupan  Ʃ Jumlah penyidikan dan penertiban   x 100% 

penertiban penyidikan  Ʃ  Jumlah Target penyidikan dan penertiban 
pelanggaran dan  

pemanfaatan penertiban  

ruang pelanggaran  

 pemanfaatan  

 ruang  
 

 
 
 

  Biak,    Januari 2022 
Kepala Bidang Tata Ruang 

 
 

 
 
 

Dominggus P. Lekatompessy, S.T. 
NIP. 19741101 200605 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Pengumpulan peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan 

petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perumusan 

rencana tata ruang, pengaturan tata ruang dan pembinaan tata ruang; 

2.   Pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi Pembinaan Tata 
 

Ruang; 
 

3.   Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengaturan, 

pembinaan penataan ruang,sosialisasi, Kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan 

dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan 

perijinan pemanfaatan ruang pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan 

pemanfaatan ruang; 

4.   Pelaksanaan tugas dibidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi 

Kerjasama dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang 

pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sesuai 

rencana kerja; 

5.   Pengawasan dan pengendalian dibidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, 

sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata 

ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan lingkup tugasnya ; 

6.   Pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan perencanaan 

penataan ruang;



 

 
No 

 
Kinerja 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Sumber 

Data 

1 Meningkatnya Persentase Σ𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛   𝑥 100% 
Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛 

 
 

Seksi 
pemahaman terwujudnya Pembinaan 
aparat pemahaman Tata Ruang 
pemerintah aparat   

 pemerintah   
dan dan   
masyarakat masyarakat   
tentang tentang   
informasi informasi   
kebijakan, kebijakan,   
norma, norma,   

 standar,   

 prosedur dan   

prosedur dan manual dalam   
manual dalam pembinaan   
pembinaan pemanfaatan   
pemanfaatan ruang   

ruang    

2 Meningkatnya Persentase 
Σ𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔   𝑥 100% 

Σ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 
 

Seksi 
peran serta fasilitasi Pembinaan 
masyarakat peningkatan Tata Ruang 
dalam peran serta  
pemanfaatan masyarakat   
ruang dalam   
 pemanfaatan   
 ruang   

 

7.   Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan perencanaan penataan ruang untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta 

upaya pemecahan masalah; 

8.   Pelaksanaan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas seksi perencanaan tata ruang; dan 

9.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang 
 

tugasnya; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

standar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biak,   Januari 2022 
 

Kasi Pembinaan Tata Ruang 
 

 
 

HENDRIK ANTHON SADA, S.T 
Nip. 19810508 201104 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Pengumpulan   peraturan perundang - undangan, kebijakan   teknis, pedoman dan 

petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan  dengan pengendalian tata 

ruang; 

2.   Pengelolaan administrasi   dan penyusunan  program kerja seksi pengendalian tata 

ruang; 

3.   Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi system; 
 

4.  Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan 

pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; 

5.   Penyiapan  bahan  penyusunan  rencana  kerja  dibidang  pengendalian  pemanfaatan 

ruang, pengawasan berkaitan perijinan pemanfaatan ruang; 

6.   Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan petunjuk teknis dibidang pengendalian 

pemanfaatan ruang, pengawasan berkaitan perizinan pemanfaatan ruang; 

7.   Penyiapan  bahan  pelaksanaan  rencana  kerja  dibidang  pengendalian  pemanfaatan 

ruang, pengawasan berkaitan perijinan pemanfaatan ruang. 

8. Pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian pemanfaataan ruang, 

pengawasan berkaitan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang- 

undangan; 

9. Evaluasi  pelaksanaan  penyelenggaraan  pengendalian  penataan  ruang  untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya 

pemecahan masalah; 

10. Penyiapan bahan dan data, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas 

seksi pengendalian tata ruang; dan



 

11.  Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang  sesuai  dengan  bidang 
 

tugasnya. 
 
 

 

 
No 

 
Kinerja 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Sumber 

Data 
1 Meningkatnya Persentase Σ𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛   𝑥 100% 

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛 
 

Seksi 
pemahaman terwujudnya Pengendalian 
aparat pemerintah pemahaman  Tata Ruang 
dan masyarakat aparat  Dinas PUdan 
   Penataan 
dalam kebijakkan pemerintah dan  Ruang 
pengendalian masyarakat   
pemanfaatan dalam   

ruang pengendalian   

 pemanfaatan   

 ruang   

2 Meningkatnya  ijin Persentase Σ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝐼𝑗𝑖𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛   𝑥 100% 
Σ𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 

 

Seksi 
pemanfaatan cakupan ijin Pengendalian 
ruang yang sesuai pemanfaatan  Tata Ruang 
dengan pola ruang ruang yang  Dinas PUdan 
   Penataan 
 sesuai dengan  Ruang 
 pola ruang   

3 Meningkatnya Persentase Σ𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝐼𝑀𝐵  𝑥 100% 
Σ𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟−𝐼𝑀𝐵 

 

Seksi 
Pengendalian  Ijin cakupan Pengendalian 
Lokasi Pengendalian  Tata Ruang 
 Ijin lokasi  Dinas PUdan 

   Penataan 
   Ruang 

 

 
 

Biak,   Januari 2022 
 

Kasi Pengendalian Tata Ruang 
 

 
 

 
 

Lastio Denimellusy Gultom 
    Nip. 19830505 201004 2 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 

 

 
 
 

 
JABATAN                                         : KEPALA SEKSI SURVEY DAN PENERTIBAN TATA RUANG 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Pengumpulan   peraturan perundang - undangan, kebijakan   teknis, pedoman dan 

petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan   dengan survey dan 

penertiban tata ruang; 

2.   Pengelolaan administrasi  dan penyusunan program kerja seksi survey dan penertiban 

tata ruang; 

3.   Penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; 
 

4.   Evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang; 

5.   Penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang survey, pengukuran,pemetaan 

lahan, dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 

6. Penyiapan bahan penyusunan kebijakkan dan petunjuk teknis dibidang survey 

pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan 

pengendalian tata ruang; 

7.   Penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang survey, pengukuran,pemetaan 

lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 

8.   Pengawasan  dan  pengendalian  dibidang survey  pengukuran,  pemetaan  lahan  dan 

bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

9.   Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penertiban penataan ruang untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan 

masalah;



 

10. Penyiapan bahan dan data, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas 

seksi survey dan penertiban tata ruang; dan 

11. Pelaksanaan tugas  lain  yang diberikan oleh    Kepala  Bidang sesuai  dengan bidang 
 

tugasnya. 
 
 
 

 
No 

 
Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

 
Formulasi Perhitungan 

 
Sumber 

Data 
1 Meningkatnya Persentase Σ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏  𝑥 100% 

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑦𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑘𝑎𝑛 𝑥 100% 
 

Seksi Survey 

penyidikan dan cakupan dan 

     Penertiban 

penertiban penyidikan dan  Tata Ruang 
pelanggaran penertiban   
pemanfaatan pelanggaran   

ruang pemanfaatan   

 ruang   

2 Meningkatnya Persentase Σ 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛   𝑥 100% 
Σ𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 

 

Seksi Survey 
kawasan yang cakupan kawasan dan 

   Penertiban 
disurvey dan yang disurvey dan  Tata Ruang 
dilakukan dilakukan   
pemetaan pemetaan   

pemanfaatan pemanfaatan   

lahan sesuai pola 

ruang 

lahan sesuai pola 

ruang 

  

 

 
 

Biak, 2 4  Januari 2022 
 

Kasi Survey dan Penertiban Tata Ruang 
 

 
 

 
 

Yohanis Alik, ST 
Nip. 19641231 200112 1 039



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIDANG BINA KONSTRUKSI



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2021 
 

 
 
 
 

JABATAN                                         : KEPALA BINA KONSTRUKSI 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Perumusan dan Penyusunan kebijakan dibidang bina konstruksi; 
 

2.   Pemberian petunjuk teknis dibidang bina konstruksi; 
 

3.   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang bina konstruksi; 
 

4.   Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, serta pembnagunan dibidang bina konstruksi; 
 

5.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bina kontruksi; 
 

6.   Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi ; 
 

7.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dnegan tugas dan fungsinya.



 

 

 
 
 
 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Mantapnya Kondisi infrastruktur Persentase jaringan air bersih Perbandingan antara panjang kondisi saluran baik dan Laporan hasil 

  dalam kondisi baik permanen dengan total panjang saluran air bersih x 100% pelaksanaan program 

    dan kegiatan cipta karya 

 
2 

 
Meningkatnya upaya perlindungan 

 
Persentase panjang saluran air 

 
Jumlah luas pada air bersih yang ditangani oleh kondisi 

 
Laporan hasil 

 terhadap lingkungan bersih yang ditangani dari lingkungan x 100% pelaksanaan program 

  ancaman lokasi yang tidak 

terawat 

 dan kegiatan cipta karya 

 
3 

 
Meningkatnya pengendalian 

 
Jumlah penyediaan volume 

 
Jumlah penyediaan volume air baku pada kawasan rawan 

 
Laporan hasil 

 pemanfaatan air cadangan air baku bagi air pelaksanaan program 

  masyarakat  dan kegiatan cipta karya 

 
4 

 
Meningkatnya pelaksanaan 

 
Persentase kesesuaian pada 

 
Perbandingan antara rencana indikator dalam indikasi 

 
Laporan hasil 

 pengendalian dan pemanfaatan infrastruktur dengan rencana tata program RT RW dengan realisasi pembangunan pelaksanaan program 

 ruang ruang infrastruktut x 100% dan kegiatan cipta karya 



 

 

 

5 Ketersediaan dan kecukupan Persentase rumah tangga yang Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki Laporan hasil 

 prasarana, sarana dan utilitas memiliki akses pengelolaan air akses pengelolaan air limbah dengan jumlah rumah tangga pelaksanaan program 

 umum limbah x 100% dan kegiatan cipta karya 

 
6 

 
Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik 

 
Persentase jumlah alat berat yang 

terpelihara 

 
Jumlah alat berat yang terpelihara dibagi jumlah total alat 

berat yang tersedia x 100% 

 

 
 
 

Biak, 24  Januari 2022 
 

KEPALA BIDANG BINA KONSTRKSI 
 

 
 

 

 

YULES YARANGGA, S.T.  
Nip. 19670615 199703 1 009



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PRODUK PENGATURAN BINA KONSTRUKSI 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk 

teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan teknis pembangunan 

bidang pekerjaan umum; 

2.   Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perngaturan 

dan perencanaan bina konstruksi dengan unit kerja terkait; 

3.   Melaksanakan bina konstruksi dan pengukuran atas rencana pembangunan bidang pekerjaan 

umum; 

4.   Menggambar sketsa situasi rencana pembangunan bidang pekerjaan umum berdasarkan data 

hasil survey; 

5.   Membuat  perencanaan  teknis  pembangunan  bidang pekerjaan  umum    berdasarkan  hasil 

olahan data dan gambar konstruksi; 

6.   Memprogramkan  data  perencanaan  teknis  pembangunan  bidang  pekerjaan  umum sesuai 

dengan analisis sistem; 

7.   Manguji program data tes pembangunan bidang pekerjaan umum; 
 

8.   Mencetak hasil prosesing data program pembangunan bidang pekerjaan umum; 
 

9.   Melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa 

dan masyarakat jasa konstruksi meliputi mengatur kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi, 

sistem jasa konstruksi, mengatur tentang standar keteknikan jasa konstruksi; 

10. Melakukan perimbangan teknik dan operasional yang meliputi penyedia jasa, pengguna jasa dan 

masyarakat hasa konstruksi; 

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pengaturan bina konstruksi untuk menegtahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah; 

12. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas seksi pengaturan bina konstruksi; 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



 

 

 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

 Terlaksannya pembinaan teknis Jumlah pelatihan dan pembinaan pelaku jasa Jumlah pelatihan dan pembinaan pelaku jasa Bidang Bina 

 pelayan fisik 

rehabilitas/pemeliharaan 

infrastruktur 

konstruksi kota Biak konstruksi kota Biak Marga dan Bina 
 

Konstruksi 

  
Terlaksananya penyusunan 

 
Jumlah buku standar harga barang dan upaya 

 
Jumlah buku standar harga barang dan upaya 

 
Bidang Bina 

 standar harga barang dan jasa 

konstruksi (SNI) 

kerja serta analisa harga satuan pekerjaan kerja serta analisa harga satuan pekerjaan Marga dan Bina 
 

Konstruksi 

  
Terlaksananya fasilitas jasa 

 
-     Jumlah coffemorning stakeholder 

 
-     Jumlah coffemorning stakeholder jasa 

 
Bidang Bina 

 konstruksi dan konsultasi jasa konstruksi kota Biak 
 

- Jumlah buletin konstruksi yang 

tersusun 

konstruksi kota Biak 
 

- Jumlah buletin konstruksi yang 

tersusun 

Marga dan Bina 
 

Konstruksi 

  
Terlaksananya pengelolaan data 

 
Jumlah inventarisasi dan update data kondisi 

 
Jumlah inventarisasi dan update data kondisi 

 
Bidang Bina 

 elektronik sarana dan prasarana kota dan tenaga jasa 

konstruksi 

sarana dan prasarana kota dan tenaga jasa 

konstruksi 

Marga dan Bina 
 

Konstruksi 

  
Terlaksananya pra desain 

 
-     Jumlah buku paduan standar 

 
-     Jumlah buku paduan standar 

 
Bidang Bina 

 rehabilitasi/ pemeliharaan dan perawatan dan pemeliharaan BJR perawatan dan pemeliharaan BJR Marga dan Bina 
 

Konstruksi 



 

 

 

 pembangunan sarana prasarana 
 

kota 

-     Jumlah sosialisasi buku panduan 
 

standar perawatan dan 

pemeliharaan JR 

 

- Jumlah sosialisasi buku panduan standar 

perawatan dan pemeliharaan JR 

 

 Terlaksanannya verifikasi hasil 
 

perencanaan teknis 

Jumlah dokumen perencanaan teknis 
 

infrastruktur yang terverifikasi 

 

 
Jumlah dokumen perencanaan teknis 

 

 
Bidang Bina 

 pembangunan fisik  infrastruktur yang terverifikasi Marga dan Bina 
 

Konstruksi 

 

 
 

   Biak, 24 Januari 2022 
 

KEPALA SEKSI PRODUK PENGATURAN 

BINA KONSTRUKSI 

 
 

 

 

WILLIAM MAMBRASAR, S.E. 
Nip. 19710210 200112 1 002



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2021 
 

 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN BINA KONSTRUKSI 

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1.   Mengumpulkan teknis serta bahan – bahan lain yang pembangunan pekerjaan umum dan 

pelayanan alat berat; 

2.   Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pemberdayaan 

bina konstruksi; 

3.   Melaksanakan    penyiapan    bahan    dan    melakukan    koordinasi    pelaksanaan    kegiatan 

pemberdayaan bina konstruksi dengan unit kerja terkait; 

4.   Melaksankan sosialisai dan penyebarluaskan peraturan perundang – undangan dan pedoman 
 

/ petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengendalian konstruksi; 
 

5.   Melaksanakan pengawasan terhadap sistem informasi konstruksi; 
 

6.   Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; 
 

7.   Melaksanakan pengembangan dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; 
 

8.   Melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; 
 

9.   Menyelenggarakan    pendidikan    dan    pelatihan,    bimbingan    teknis    dan    penyuluhan 

pengembangan jasa konstruksi; 

10. Melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi 

kabupaten; 

11. Membentuk tim uji konstruksi untuk melakukan uji kelayakan fungsi; 
 

12. Menetapkan layak fungsi konstruksi berdasarkan rekomendasi dari tim uji layak konstruksi; 
 

13. Mengimventarisasi kebutuhan alat berat untuk bahan penyusunan kebijakan; 
 

14. Melaksanakan pengadaan alat berat sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang – 
 

undangan; 
 

15. Mengelola administrasi / manajemen pengadaan dan pengoperasian alat berat; 
 

16. Meregistrasi alat berat untuk bahan pengendalian; 
 

17. Memberikan layanan pengoperasian alat berat;



 

18. Memberikan layanan peminjaman alat berat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

bidang pekerjaan umum; 

19. Melakukan pemeliharaan alat berat dengan pedoman pemeliharaan; 
 

20. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian konstruksi, pengujian hasil pembangunan pekerjaan 

umum dan pelayan alat berat untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah; 

21. Melaksankan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas seksi pemberdayaan bina konstruksi; 

22. Melaksankaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
 

 
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

  
 
 
 

Terlaksananya 

pemberdayaan jasa 

konstruksi 

Jumlah pengguna jasa 
 

konstruksi yang terlatih 

sesuai kompentensi 

∑ Pengguna Jasa konstruksi 

yang terlatih sesuai 

kompetensi 

DPA 

Jumlah masyarakat yang 

terlatih sesuai perannya 

∑ masyarakat yang terlatih 
 

sesuai perannya 

DPA 

Jumlah pengguna jasa 
 

konstruksi yang terlatih 

sesuai kompentensi 

∑ Pengguna Jasa konstruksi 
 

yang terlatih sesuai 

kompetensi 

DPA 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2022 
 

 

JABATAN                                         : KEPALA SEKSI PENGAWASAN BINA KONSTRUKSI  

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI       : 

1. Mengumpulkan peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 

teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pemantauan, evaluasi dan penyusun 

laporan pembangunan pekerjaan umum; 

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Bina 

Konstruksi;  

3. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan 

bina konstruksi dengan unit kerja terkait;  

4. Mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit – unit kerja di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum untuk bahan penyusunan laporan;  

5. mengonsep laporan realisasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan data hasil 

pemantauan, monitoring dan evaluasi, pedoman/ petunjuk teknis;  

6. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum  

7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum untuk bahan 

penyusunan laporan; 

8. Menyusun laporan evaluasi pembangunan pekerjaan umum untuk bahan pertimbangan dan  

penyusunan kebijakan pimpinan;  

9. Menyiapkan bahan publikasi pembangunan pekerjaan umum; 

10. Memutahirkan data statistik pembangunan pekerjaan umum;  

11. Mempublikasikan data hasil pembangunan pekerjaan umum melalui media massa agar diketahui 

masyarakat;  

12. Mengelola arsip pemantauan, evaluasi dan penyusun laporan pembangunan pekerjaan umum 

dan memberikan layanan peminjaman arsip  

 

 

 

 

 



 

13. Melaksanakan pengawasan jasa konstruksi, ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi, 

keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang 

dan tata bangunan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi 

sesuai dengan kewenangannya; dan  

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 

 

 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN 

 
SUMBER DATA 

Terlaksananya Tertib 
Pekerjaan Jasa 
Konstruksi 

Jumlah Pekerjaan yang 

dilaksanakan 

menerapkan prinsip K-3 

Konstruksi 

Ʃ Pekerjaan yang dilaksanakan 
menerapkan prinsip K-3 

Konstruksi 

D P A 

Jumlah Pekerjaan 

yang dilaksanakan 

sesuai Ketentuan 

Keteknikan 

 

Ʃ Pekerjaan yang dilaksanakan 
sesuai Ketentuan Keteknikan 

D P A 
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KEPALA SEKSI PENGAWASAN BINA 
KONSTRUKSI 
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 Nip. 19750714 201004 1 004 

 


