
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Nama : FAHRIAL ANCHAR, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA 

3. Tugas : Merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan, memeriksa dan 

melaksanakan kegiatan serta pengendalian proses pembangunan dan 

preservasi jalan dan jembatan sebagai pengembangan sarana dan 

prasarana jalan dan jembatan 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan Kerja dan anggaran Bidang Bina 

Marga; 

b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

  c.  Memeriksa dan Memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Bina 

Marga; 

  d. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik 

jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda 

transportasi bersama instansi terkait; 

 e. Merumuskan pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan; 

 f. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan 

dan jembatan; 

 g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit 

keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; 

 h.  Memeriksa hasil penyusunan laporan dan inventarisir data di 

bidang Bina Marga; 

 i. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Bidang Bina 

Marga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

j. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

tugas bawahan di Bidang Bina Marga; 

k. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Bidang Bina Marga berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja sebagai 

bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

l. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; 

 

 

 

 

 

 

 



 

m. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

jalan dalam kondisi 

baik 

Persentase 

penyelenggaraan 

jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun dan 

terpelihara 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 
 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 

KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA, 

 
 
 
 

ARBERT TOMBAK, S.E. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671209 199703 1 005 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : SYAHRI FADLY, S.T 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI 

3. Tugas : Menyusun, mengonsep, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk 

menyusun perencanaan teknis dan pengawasan serta pengumpulan 

data jalan dan jembatan 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan 

Teknis dan Evaluasi; 

b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

  c.  Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-

kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; 

  d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Perencanaan Teknis 

dan Evaluasi; 

  e. Menyusun konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda 

transportasi; 

  f. Memeriksa dan mengusulkan penetapan status jalan kota; 

  g. Mengonsep pengembangan di bidang sarana dan prasarana 

infrastruktur jalan dan jembatan; 

  h. Menyusun bahan evaluasi dan penetapan leger jalan; 

  i. Melakukan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger 

jalan; 

  j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi sebagai bahan pengajuan 

Penilaian Prestasi Kerja intern; 

  k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan 

Teknis dan Evaluasi; 

  l. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

perencanaan dan 

evaluasi 

kebinamargaan 

Jumlah 

perencanaan yang 

tersedia 

Dokumen perencanaan 

yang dibuat  

Laporan hasil 

perencanaan  

 
Palangka Raya, 08 Januari 2020 

 
KEPALA BIDANG BINA MARGA, 

 
 
 
 

FAHRIAL ANCHAR, S.T. 
Pembina 

NIP. 19720826 200501 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : MUHAMAD SUHARTAKO, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 

3. Tugas : Menyusun, mengonsep, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk 

melaksanakan program pengembangan, pembangunan, peningkatan 

jalan dan jembatan, pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan 

sesuai dengan kewenangan 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan 

Jalan dan Jembatan; 

b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-

kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pembangunan Jalan 

dan Jembatan; 

e. Melakukan pelaksanaan konstruksi dan mutu pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan; 

f. Menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; 

g. Menyusun penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan 

jembatan; 

h. Menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan 

jembatan; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi 

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan; 

j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai bahan 

pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan 

Jalan dan Jembatan; 

 

 

 

 

 

 

 

 



l. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

pembangunan jalan 

dan jembatan  

Panjang jalan yang 

dibangun 

Jalan yan terbangun Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA BIDANG BINA MARGA, 
 
 
 
 

FAHRIAL ANCHAR, S.T. 
Pembina 

      NIP. 19720826 200501 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : SYAMSUL RIZAL, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN 

3. Tugas : Menyusun, mengonsep, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk 

melaksanakan program pengembangan, pembangunan, peningkatan 

jalan dan jembatan, pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan 

sesuai dengan kewenangan 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Preservasi Jalan 

dan Jembatan; 

b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-

kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Preservasi Jalan dan 

Jembatan; 

e. Melakukan kegiatan pemeliharaan  jalan dan jembatan; 

f. Melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan dan 

jembatan; 

g. Melakukan kegiatan tanggap darurat pemeliharaan termasuk 

perbaikan jalan dan jembatan; 

h. Melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan 

jembatan; 

i. Menyusun bahan  laporan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi 

pemeliharaan jalan dan jembatan; 

j. Melakukan pengamanan, pemanfataan bagian-bagian jalan dan 

hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan; 

k. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagai bahan pengajuan 

Penilaian Prestasi Kerja intern; 

l. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan 

dan Jembatan; 

 

 

 

 

 

 

 



m. Memberikan sarana dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil seusai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

pemeliharaan jalan  

Panjang jalan yang 

terpelihara 

Panjang jalan yang 

terpelihara 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA BIDANG BINA MARGA, 
 
 
 
 

FAHRIAL ANCHAR, S.T. 
Pembina 

      NIP. 19720826 200501 1 004 
 
  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : EVI SABTA, S.T. 

2. Jabatan : ANALIS JALAN DAN JEMBATAN 

3. Tugas  : Mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menelaah data,  menyusun 

rekomendasi di bidang jalan dan jembatan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku  

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan data jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan 

program kerja/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; 

b. Mengklasifikasi data jaringan jalan dan jembatan sebagai bahan 

pembangunan jalan dan jembatan; 

c. Menelaah data jaringanjalan dan jembatan sebagai bahan 

pembangunan jalan dan jembatan; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan 

untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaanpembangunan; 

e. Menyusun rekomendasi jaringan jalan dan jembatan; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pembangunan 

jalan 

Jumlah data jalan yang 

terbangun 

Data jalan yang telah 

terbangun dan klasifikasi 

data jaringan jalan dan 

jembatan 

Data base 

jalan  

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN  
DAN JEMBATAN, 

 
 
 

MUHAMAD SUHARTAKO, S.T. 
Penata 

      NIP. 19821201 199303 1 008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Nama : RANO LAURENT, S.T., M.T. 

2. Jabatan : PENELAAH BAHAN JALAN 

3. Tugas  : Meliputi pencatatan, penginventarisiran, pengelompokan dan 

pemeriksaan di bidang bahan jalan 

4. Fungsi : a.  Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja 

dan renja; 

b.  Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan sesuai prosedur dan 

petunjuk pimpinan untuk bahan analisis kepala seksi 

pembangunan jalan dan jembatan; 

c. Mengelompokkan data berdasarkan jenis dan kelompok data yang 

dibutuhkan untuk memudahkan proses pengolahan data dalam 

rangka pengembangan jalan perkotaan; 

d. Mengolah data dan melaksanakan pembangunan jalan dan 

jembatan sesuai prosedur dan metodologi pengolahan data 

sebagai bahan Analisis; 

e. Melaksanakan survey kegiatan pekerjaan pembangunan jalan dan 

jembatan; 

f. Menganalisis data sesuai prosedur dan metode analisis dalam 

rangka menyusun laporan; 

g. Menyusun laporan hasil analisis data sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai lampiran rekomendasi dalam rangka 

pengembangan pembangunan jalan dan jembatan; 

h. Menyusun rekomendasi hasil analisis berdasarkan prosedur dan 

tata naskah dinas sebagai bahan kebijakan pimpinan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pemeliharaan 

jalan  

Jumlah data jalan yang 

memerlukan rehabilitasi 

Data jalan yang telah 

direhabilitasi 

Data base 

jalan  

Jumlah pelaksanaan 

survei lokasi jalan yang 

memerlukan rehabilitasi 

Data lokasi survei jalan 

yang memerlukan 

rehabilitasi 

Data survey 

jalan  

 
Palangka Raya, 08 Januari 2020 

 
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN  

DAN JEMBATAN, 
 
 
 

MUHAMAD SUHARTAKO, S.T. 
Penata 

      NIP. 19821201 199303 1 008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

1. Nama : MURDIN, A.MD 

2. Jabatan : PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN 

3. Tugas  : Menyiapkan bahan, menganalisa, koordinasi, mengevaluasi dan 

menyusun laporan di bidang pemeliharaan jalan 

4. Fungsi : a.  Menyiapkan bahan pemeliharaan jalan sesuai dengan program 

    kerja/kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; 

b. Menganalisa data pemeliharaan jalan untuk mengecek lapangan; 

c. Koordinasi dan pengawasan pemeliharan jalan; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk mengetahui 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan; 

e. Menyusun laporan pemeliharaan jalan; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan jalan  

Panjang jalan yang 
dipelihara 

Data rencana 
pemeliharaan jalan 

Data base jalan 
dan jembatan 

Pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Data pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Laporan hasil 
pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
jalan 

 
 

Palangka Raya,  08 Januari 2020 
 

KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN 
DAN JEMBATAN 

 
 
 

SYAMSUL RIZAL, S.T. 
Penata  

NIP. 19750423 201001 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

1. Nama : HERTUEL 

2. Jabatan : PENGOLAH DATA SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN 

3. Tugas  : Menyiapkan bahan, menganalisa, koordinasi, mengevaluasi dan 

menyusun laporan di bidang pemeliharaan jalan 

4. Fungsi : a.  Menyiapkan bahan dan perlengkapan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b.  Mengolah data survey ruas jalan dan batas wilayah dengan bahan 

dan perlengkapan yang telah disiapkan, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku; 

c.  Mengukur ruas jalan dan melakukan pendataan yang telah disusun 

sesuai rencana dan program, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal; 

d.  Membuat peta ruas jalan dan batas wilayah berdasarkan hasil 

 pengukuran di lapangan, sebagai bahan acuan kegiatan 

 berikutnya; 

 e.  Mencatat dan membukukan data inventarisasi ruas jalan dan batas 

 wilayah yang telah dibuat, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian data dan tertib administrasi; 

f.  Mendokumentasi seluruh kegiatan yang berjalan dan yang telah 

 dilaksanakan; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan jalan  

Panjang jalan yang 
dipelihara 

Data rencana 
pemeliharaan jalan 

Data base jalan 
dan jembatan 

Pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Data pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Laporan hasil 
pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
jalan 

 
Palangka Raya,  08 Januari 2020 

 
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN 

DAN JEMBATAN 
 
 
 

SYAMSUL RIZAL, S.T. 
Penata  

NIP. 19750423 201001 1 004 
 
 
 
 



 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : FRANS TUKAS, S.Sos 

2. Jabatan : PENGOLAH DATA SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN 

3. Tugas  : Menyiapkan bahan, menganalisa, koordinasi, mengevaluasi dan 

menyusun laporan di bidang pemeliharaan jalan 

4. Fungsi : a.  Menyiapkan bahan dan perlengkapan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b.  Mengolah data survey ruas jalan dan batas wilayah dengan bahan 

dan perlengkapan yang telah disiapkan, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku; 

c.  Mengukur ruas jalan dan melakukan pendataan yang telah disusun 

sesuai rencana dan program, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal; 

d.  Membuat peta ruas jalan dan batas wilayah berdasarkan hasil 

 pengukuran di lapangan, sebagai bahan acuan kegiatan 

 berikutnya; 

 e.  Mencatat dan membukukan data inventarisasi ruas jalan dan batas 

 wilayah yang telah dibuat, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian data dan tertib administrasi; 

f.  Mendokumentasi seluruh kegiatan yang berjalan dan yang telah 

 dilaksanakan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan jalan  

Panjang jalan yang 
dipelihara 

Data rencana 
pemeliharaan jalan 

Data base jalan 
dan jembatan 

Pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Data pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan jalan 

Laporan hasil 
pengawasan dan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
jalan 

 
Palangka Raya,  08 Januari 2020 

 
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN 

DAN JEMBATAN 
 
 
 

SYAMSUL RIZAL, S.T. 
Penata  

NIP. 19750423 201001 1 004 
 
 
 


