
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : BOY YEPTHANIUS,S.E.,MM 

2. Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR 

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

hal mengelola sumber daya air yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka 

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian 

daya rusak air pada sungai, danau, tampungan air lainnya, irigasi rawa, 

tambak, air tanah dan air baku 

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

Daya Air; 

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 

Sumber Daya Air; 

d. Merumuskan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan 

rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air dalam rangka 

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta 

pengendalian daya rusak air; 

f. Menetapkan dan mengendalikan rencana pelaksanaan kegiatan, 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, danau, 

embung, dan tampung air lainnya, irigasi, rawa, tambak dan air 

baku; 

g. Menetapkan dan mengendalikan rencana pelaksanaan kegiatan, 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengendali banjir dan 

sistem drainase primer dan sekunder perkotaan dan bangunan 

pelengkap; 

h. Memeriksa dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air 

dan rencana pengelolaan sumber daya air; 

i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Bidang Sumber Daya Air berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja 

sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

j. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya 

Air; 



k. 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 

pemanfaatan 

pengelolaan sumber 

daya air 

Persentase 

sumber daya air 

Panjang drainase, 

irigasi dan pengendali 

banjir yang terbangun 

serta terpelihara 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : PRAYITNA, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR 

3. Tugas : Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sumber daya air 

dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada 

wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 

4. Fungsi : a.  Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Pelaksanaan 

Sumber Daya Air;  

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 Pelaksanaan Sumber Daya Air; 

d. Memeriksa dan Memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi 

Pelaksanaan Sumber Daya Air; 

e. Merancang konstruksi sumber daya air untuk pengendalian daya 

rusak air dan jaringan Irigasi, reklamasi rawa melalui 

pembangunan dan peningkatan; 

f. Mengerjakan pelaksanaan konstruksi pengendalian banjir 

perkotaan melalui konstruksi saluran primer, saluran sekunder,  

dan gorong-gorong; 

g. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa 

dan jaringan pengairan lainnya  (primer dan sekunder) serta air 

tanah dan air baku; 

h. Melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air 

dengan melibatkan peran serta masyarakat; 

i. Melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, fasilitasi 

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(SMK3); 

j. Merumuskan dan atau Menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air  berdasarkan SKP dan 

Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja 

intern; 

k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas pada Seksi 

Pelaksanaan Sumber Daya Air; 

l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 



 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

pemeliharaan sumber 

daya air 

Panjang 

pemeliharaan 

sumber daya air 

Panjang drainase yang 

terbangun 

 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : ARINA PARTRISIA, S.T 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR 

3. Tugas : Melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air, 

perencanaan teknis konstruksi pembangunan dan pengembangan 

sumber daya air, perencanaan program dan kegiatan sumber daya air. 

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

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 Sumber Daya Air; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Perencanaan Sumber 

Daya Air; 

e. Menyusun dan menyiapkan perencanaan pengelolaan sumber 

daya air sebagai arahan dalam pelaksanaan konservasi, 

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; 

f. Merumuskan analisis dan evaluasi kelayakan program, dan 

mengelola sistem informasi dan data sumber daya air; 

g. Melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, fasilitasi 

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(SMK3); 

h. Menyusun inventarisasi sumber daya air serta memelihara hasil 

inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan 

perkembangan keadaan di lapangan; 

i. Melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Perencanaan sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi 

Kerja intern; 

k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan 

Sumber Daya Air; 

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 sumber  

daya air 

Tersedianya 

perencanaan yang 

tersedia 

Dokumen perencanaan 

dan monitoring yang 

dibuat 

 

Laporan hasil 

perencanaan 

dan monitoring 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

1. Nama : ERLY CHRISINTA, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN  

3. Tugas : Melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, 

yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfat sumber daya air. 

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

Pemeliharaan Sumber Daya Air; 

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 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; 

d. Memeriksa dan memberi paraf drat Surat Keputusan dan dokumen 

lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Operasi dan 

Pemeliharaan Sumber Daya Air; 

e. Melaksanakan Kegiatan analisa jaringan irigasi dan prasarana 

jaringan, saluran primer dan saluran sekunder; 

f. Melaksanakan kegiatan survey jaringan irigasi dan prasarana 

jaringan, saluran primer dan saluran sekunder; 

g. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi dan 

prasarana jaringan, saluran primer dan saluran sekunder; 

h. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin 

penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan 

penyelenggaraan alokasi air; 

i. Melaksanakan kegiatan perlindungan penanggulangan dan 

pelestarian sumber daya air, serta kegiatan rehabilitasi, operasi 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; 

j. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu, 

Fasilitasi penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (SMK3); 

l. Memeriksa dan membagi tugas kepada para bawahan lingkungan 

Seksi Operasi, Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas 

segera diproses lebih lanjut; 

m. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagai bahan pengajuan 

Penilaian Prestasi Kerja intern; 



n. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan 

Pemeliharaan; 

o. 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 sumber 

daya air 

Panjang 

pemeliharaan 

sumber daya air 

Panjang drainase dan 

pengendali banjir  yang 

terpelihara  

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : FIRDAUS, S.T. 

2. Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA AIR 

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

mengevaluasi dan membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku  

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan dataperencanaan sumber daya air sesuai dengan 

program kerja/kegiatan perencanaan; 

b. Mengklasifikasi data perencanaan sumber daya air; 

c. Menelaah data perencanaan sumber daya air yang akan dibangun 

dan dipelihara; 

d. Monitoring kegiatan perencanaan sumber daya air; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan sumber daya air; 

f. Membuat laporan hasilkegiatan perencanaan sumber daya air;  

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

perencanaan, 

monitoring dan 

pembangunan irgasi 

Jumlah data 

perencanaan, 

monitoring dan 

pembangunan 

irigasi 

Data perencanaan,           

monitoring dan 

pembangunan irigasi 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 

KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA, 

 
 
 
 

ARBERT TOMBAK, S.E. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671209 199703 1 005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. `Nama : ETNI NUR AZIZAH, S.T. 

2. Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 

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

mengevaluasi dan membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku  

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan data sarana dan prasarana sumber daya air sesuai 

dengan program kerja/kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber 

daya air; 

b. Mengklasifikasi data sarana dan prasarana sumber daya air yang 

akan dipelihara dan direhabilitasi; 

c. Menelaah data sarana dan prasarana sumber daya air yang akan 

dipelihara dan direhabilitasi; 

h. Monitoring pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana sumber daya air; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 

sarana dan prasarana sumber daya air; 

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan 

sarana dan prasarana sumber daya air; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
drainase dan 
saluran pengendali 
banjir 

Jumlah  data 
drainase dan  
pengendali banjir 
yang terpelihara  

Data pemeliharaan 
drainase dan 
pengendali banjir 

Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : WASONO AJI, S.T. 

2. Jabatan : ANALIS PENGELOLA PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR 

3. Tugas  : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di 

bidang pengelolaan sumber daya air. 

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan data pengelolaan sumber daya air terkait sesuai 

dengan program kerja/kegiatan seksi pelaksanaan sumber daya 

air; 

b. Mengklasifikasikan permasalahan kasus terkait seksi pelaksanaan 

sumber daya air dan menyusun rekomendasi di bidang 

pengelolaan sumber daya air; 

c. Menelaah data pengelolaan sumber daya air yang terkait sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;  

d. Menyimpulkan permasalahan kasus terkait pengelolaan sumber 

daya air;  

e. Menyusun rekomendasi dalam bentuk laporan permasalahan 

kasus di bidang sumber daya air; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
drainase  

Jumlah  data 
drainase yang 
terpelihara  

Data pemeliharaan 
drainase  

Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
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KEPALA SEKSI PELAKSANAAN, 
 
 
 
 

SUSIANE, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19670821 199303 2 012 
 
  





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : YUDIANUS, S.T. 

2. Jabatan : PEMERIKSA IRIGASI 

3. Tugas  : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan 

penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di 

bidang pengelolaan sumber daya air. 

4. Fungsi : a.  Mengumpulkan data pengelolaan sumber daya air terkait sesuai 

dengan program kerja/kegiatan seksi pelaksanaan sumber daya 

air; 

b. Mengklasifikasikan permasalahan kasus terkait seksi pelaksanaan 

sumber daya air dan menyusun rekomendasi di bidang 

pengelolaan sumber daya air; 

c. Menelaah data pengelolaan sumber daya air yang terkait sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;  

d. Menyimpulkan permasalahan kasus terkait pengelolaan sumber 

daya air;  

e. Menyusun rekomendasi dalam bentuk laporan permasalahan 

kasus di bidang sumber daya air; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai bidang tugas. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
drainase  

Jumlah  data 
drainase yang 
terpelihara  

Data pemeliharaan 
drainase  

Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
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SUSIANE, S.T. 
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