
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : INDRIANI HANDAYANI, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG 

3. Tugas : a.  Merumuskan program kerja dan kegiatan Kegiatan Bidang Tata 

Ruang; 

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 

Bidang Tata Ruang; 

d. Memeriksa dan Memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Tata 

Ruang; 

e. Menyusun dan menyiapkan bahan sebagai penetapan juklak 

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria; 

f. Menyusun rencana pengawasan teknis dan pengawasan khusus 

terhadap penyelenggaraan penataan ruang; 

g. Menyusun pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan 

penataan ruang; 

h. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan 

terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; 

i. Melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan dan konsultasi 

dengan instansi lain terkait pemetaan dan pengukuran dan 

menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang pengukuran; 

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pemetaan tata ruang 

kota berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan 

masukan bagi pimpinan; 

k. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota; 

l. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan 

dalam pemanfaatan ruang kota; 

m. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota; 

n. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rancana 

tata ruang; 

o. Menyusun perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan 

ruang; 

p. Melakukan pemberian sanksi adminsitratif, serta pemberian sanksi 

administratif dalam pemanfaatan ruang; 

 



q. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

r. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang kota; 

s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan 

penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kota; 

t. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang 

tingkat kota; 

u. Operasional PPNS Penataan Ruang tingkat kota; 

v. Merumuskan dan atau Menetapkan penilaian kerja bawahan 

padaBidang Tata Ruang berdasarkan SKP dan PerilakuKerja 

sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

w. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugasBidang Tata Ruang; 

x. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkahatau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

4. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Tata Ruang 

   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Ruang 

   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan disasaran kerja pegawai di 

Bidang Tata Ruang 

   d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tata Ruang 

   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya  
perencanaan tata 
ruang dan 
pemanfaatan ruang 

 

Persentase 
rencana tata ruang 
sesuai 
pemanfaatan 
ruang 

Dokumen perencanaan 
yang dibuat 

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 : AREZA UGANG, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN 

3. Tugas : a.  Merumuskan program kerja dan kegiatan Kegiatan Seksi 

Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas dan mempelajari ketentuan, peraturan, 

kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas; 

b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada 

bawahan agarmempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Kegiatan 

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; 

d. Memeriksa dan Memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pengaturan 

dan Pembinaan Tata Ruang; 

e. Menyusun dan menyiapkan bahan sebagai penetapan juklak 

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria; 

f. Menyusun rencana pengawasan teknis dan pengawasan khusus 

terhadap penyelenggaraan penataan ruang; 

g. Menyusun pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan 

penataan ruang; 

h. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan 

terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; 

i. Melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan dan konsultasi 

dengan instansi lain terkait pemetaan dan pengukuran dan 

menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang pengukuran; 

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pemetaan tata ruang 

kota berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan 

masukan bagi pimpinan; 

k. Merumuskan dan atau Menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang berdasarkan SKP 

dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi 

Kerja intern; 

l. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan 

Pembinaan Tata Ruang; 

 

 

 

 

 



 

m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

4. Fungsi : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan ruang. 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

pengaturan dan 

pembinaan tata 

ruang 

Jumlah produk 

yang tersedia 

Data bahan produk 

hukum yang tersedia 

Laporan hasil 

kegiatan 

pelaksanaan 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA BIDANG TATA RUANG, 
 
 
 
 

INDRIANI HANDAYANI, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19740122 200003 2 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI, S.Hut 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG 

3. Tugas : a.  Merumuskan program kerja dan kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang;  

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 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

d. Memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

e. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota; 

f. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan 

dalam pemanfaatan ruang kota; 

g. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota; 

h. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rancana 

tata ruang; 

i. Menyusun perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan 

ruang; 

j. Melakukan pemberian sanksi adminsitratif, serta pemberian sanksi 

administratif dalam pemanfaatan ruang; 

k. Mengoptimalkan peran masyarakat  dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang;  

l. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang kota; 

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan 

penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kota; 

n. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang 

tingkat kota; 

o. Melaksanakan Operasional Penyidik  Pengawai Negeri Sipil 

(PPNS) Penataan Ruang tingkat kota; 

 

 

 

 



 

 

p. Merumuskan dan atau Menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tata 

Ruang berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja sebagai bahan 

pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

q. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

r. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

4. Fungsi : Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

perencanaan tata ruang kota. 

 

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber Data 

Meningkatnya 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Jumlah monitoring 

dan pemantauan 

pemanfaatan 

ruang 

Data Informasi Tata 

Ruang Yang Tersedia 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA BIDANG TATA RUANG, 
 
 
 

INDRIANI HANDAYANI, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19740122 200003 2 002 
 
 
 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

1. Nama : VALLERY BUDIANTO, S.T. 

2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG 

3. Tugas : a.  Merumuskan program kerja dan Kegiatan Seksi Perencanaan Tata 

Ruang; 

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 

Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

d. Memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan 

dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi 

Perencanaan Tata Ruang; 

e. Merumuskan penyusunan rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTR); 

f. Menyusun, penetapan dan peninjauan kembali RTRW; 

g. Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan Penataan Ruang tingkat Kota; 

h. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan 

provinsi dan antar kota yang berbatasan; 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan 

daerah tentang rencana tata ruang kota kepada Tim Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (TKPRD); 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota 

ke provinsi; 

k. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota; 

l. Merumuskan dan atau Menetapkan penilaian kerja bawahan pada 

Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan SKP dan Perilaku 

Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; 

m. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata 

Ruang; 

n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Fungsi : Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

perencanaan tata 

ruang 

Jumlah dokumen 

pendukung 

Data pendukung 

penyusunan RDTRK 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA BIDANG TATA RUANG, 
 
 
 
 

INDRIANI HANDAYANI, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19740122 200003 2 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
 

1. Nama : EMERILDA YUSTIANI, S.E. 

2. Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI 

3. Tugas : a.  Mengumpulkan data tata ruang terkait dengan program kerja / 

kegiatan Data dan Informasi Perencanaan Tata Ruang; 

b. Mengklasifikasian permasalahan kasus terkait bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang; 

c. Menelaah data perencanaan  tata ruang yang terkait; 

d. Menyimpulkan permasalahan kasus terkait bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang; 

e. Menyusun rekomendasi dalam bentuk laporan permasalahan 

kasus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis;  

4. Fungsi : Mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menelaah data, monitoring, 

mengevaluasi dan membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku  

 

 

Sasaran Kinerja 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

data dan 
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Jumlah data dan 
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perencanaan tata 

ruang 

Data dan informasi 

perencanaan tata ruang 
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Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

 

 

Palangka Raya, 08 Januari 2020 
 

KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN 
PEMBINAAN, 

 
 
 
 

AREZA UGANG, S.T. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19810326 201001 1 008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


