POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
KINERJA UTAMA ESELON II
Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Meningkatkan infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur
Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW
Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan ruang wilayah provinsi sesuai rencana tata ruang
Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembinaan jasa konstruksi di daerah
Meningkatnya peran dan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (CORE BISNIS)
Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik
Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air
Persentase Penyediaan Prasarana Air baku
Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) (%)
Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) (%)
persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman
cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%)
Cakupan Pelayanan pengangkutan sampah (%)
persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU no.45/2007 dan HSGBN
presentase kesesuaian ruang dengan RTRW
Nilai kumulatif atas penyelenggaraan penataan ruang provinsi
Jumlah SDM jasa konstruksi baik laki laki maupun perempuan yang kompeten dan bersertifikat terampil
persentase tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi di daerah
Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji

KINERJA UTAMA ESELON III (SEKRETARIAT)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG SUMBER DAYA AIR)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG BINA MARGA)
meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan provinsi

Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung
pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG CIPTA KARYA)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG BINA KONSTRUKSI)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN)

Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang
mencakup air minum dan sanitasi

Meningkatnya kapasitas tertib penyelenggaraan konstruksi berupa tertib
penyelenggara lelang, tertib administrasi kontrak, tertib konstruksi berkelanjutan
dan tertib manajemen mutu.

Merumuskan rancangan regulasi penataan ruang sebagai dasar penataan ruang
di kawasan strategis ekonomi provinsi

Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur

Meningkatnya SDM jasa konstruksi yang kompeten di daerah baik laki - laki
maupun perempuan

Meningkatkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan
ruang Provinsi
Melaksanakan proses penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Pelayanan administrasi keuangan

Melaksanakan Reforma Agraria melalui Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Tanah

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Luas Daerah Jaringan Irigasi dan Rawa Dalam Kondisi Baik

Persentase Kenaikan Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik dan Sedang (%)

Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg aman
atau Tambahan Jumlah Sambungan Rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)

Jumlah presentasi tingkat kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi per tahun

Persentase produk rancangan regulasi penataan ruang kawasan strategis
ekonomi provinsi

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD

Persentase Luas Daerah Jaringan Irigasi dan Rawa yang dikembangkan

Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik dan sedang
(%)

Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%)
atau Jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai
(SR)

Jumlah presentasi kenaikan SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki
sertifikat bidang jasa konstruksi per tahun

Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan ruang Provinsi

Persentase penyerapan anggaran SOPD

Persentase Jumlah Tampungan Air Embung, Situ, Waduk yang Dibangun

Jumlah tambahan cakupan Pelayanan pengangkutan sampah (%) atau Jumlah
tambahan kubikasi timbulan sampah terangkut (M3)

Persentase aset yang tercatat

Persentase Kenaikan Luas Kawasan yang Terlindungi Akibat Daya Rusak Air

Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran yang mendapat
bantuan teknis maupun perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Jumlah lahan / area tanah yang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum

Jumlah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan (%) atau Jumlah luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan yang sudah ditangani (Ha)

KINERJA UTAMA ESELON IV

Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
SOPD

KINERJA UTAMA ESELON IV

Merencanakan dan mengadakan sarana dan
prasarana serta administrasi perkantoran

KINERJA UTAMA ESELON IV

Menyusun perencanaan dan administrasi
keuangan dan aset SOPD

KINERJA UTAMA ESELON IV

Menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengelolaan Sumber Daya Air

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan Pembangunan Daerah Irigasi/Rawa

Melaksanaan Pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa
kewenangan (rehabilitasi & OP)

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan Pembangunan Tampungan Air
Embung, situ, waduk

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian
Progam Kebinamargaan

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan Pembangunan Jalan sesuai
dengan standar Bina Marga

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan Pembangunan Jembatan sesuai
dengan standar Bina Marga

Melaksanakan Pengelolaan Sungai dan Pantai

KINERJA UTAMA ESELON IV

KINERJA UTAMA ESELON IV

Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Monitoring
Pengelolaan Bangunan

Melaksanakan kerja sama dan koordinasi serta peran
serta masyarakat dalam pemanfaat pengolahan air
minum dan sanitasi

Menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Bangunan Gedung

Menyusun rencana dan pelaksaaan kegiatan
pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan,
penyediaan dan pelayanan air minum dan penyehatan
lingkungan permukiman

KINERJA UTAMA ESELON IV

Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan
pembangunan bangunan dan lingkungan

KINERJA UTAMA ESELON IV
Melaksanakan Pemberdayaan/Pembinaan SDM
Profesional yang kompeten baik laki-laki maupun
perempuan bidang jasa konstruksi

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan monitoring/Evaluasi Pembinaan
Pengaturan tertib Jasa Konstruksi

KINERJA UTAMA ESELON IV

KINERJA UTAMA ESELON IV

KINERJA UTAMA ESELON IV

KINERJA UTAMA ESELON IV

Melaksanakan upaya pembentukan landasan hukum
bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam penataan ruang

Melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi pertanahan

Melaksanakan Pembinaan/ Pengawasan tertib
Jasa Konstruksi

Menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) yang terpadu
dengan rencana pembangunan daerah serta
terintegrasi, terpadu dan harmonis dengan rencana
tata ruang lainnya di KSP Pengembangan Ekonomi

Meningkatkan pemanfaatan ruang lintas wilayah
Kabupaten/Kota bersama Instansi Teknis terkait sesuai
fungsi peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Provinsi

Melaksanakan upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
serta masyarakat di wilayahnya.

Melaksanakan Pembinaan dalam urusan pertanahan
bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
berdasarkan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Peraturan Perundangan terkait

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan
ruang di Kabupaten/Kota

Melaksanakan Pengembangan Jaringan Air Baku

Meningkatkan peran aparat Pemerintah Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan
terkait serta masyarakat dalam penataan ruang
Meningkatkan pelayanan informasi penataan ruang
provinsi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
Penataan Ruang

INDIKATOR KINERA

Nilai komponen Pelaporan pada LKIP SOPD

Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP SOPD

Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERA

Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan SOPD

INDIKATOR KINERA

Jumlah dokumen laporan keuangan secara
berkala

Jumlah Aset yang tercatat

INDIKATOR KINERA

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan
SDA

INDIKATOR KINERA

panjang dan jumlah bangunan pada jaringan
irigasi/rawa yang baru dibangun

Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang
direhabilitasi dan dipelihara

kapasitas air baku yang dibangun

INDIKATOR KINERA

Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang
dibangun

Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan
pengaman pantai yang di bangun dan direhabilitasi

INDIKATOR KINERA

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan
Pelaporan Bidang Bina Marga

INDIKATOR KINERA

Panjang Jalan yang akan dibangun pada tahun
berjalan

INDIKATOR KINERA

Pembangunan Jembatan yang akan dibangun
pada tahun berjalan

INDIKATOR KINERA

Jumlah Dokumen dan Orang peserta Kegiatan
Pembinaan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan
Pelaporan Bidang Cipta Karya

INDIKATOR KINERA

Jumlah Dokumen dan Orang peserta Kegiatan
Sinkronisasi dan Koordinasi

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana

INDIKATOR KINERA

Jumlah Dokumen kegiatan pelaksanaan bangunan dan
lingkungan

INDIKATOR KINERA
Peningkatan jumlah SDM/ Tenaga Ahli yang
terlatih, ahli dan terampil jasa konstruksi
bersertifikat

INDIKATOR KINERA

Jumlah Kabupaten/kota yang terbina sesuai perundang
undangan Jasa Konstruksi

Jumlah Raperda, perda IUJK dan Keputusan Kepala
Daerah yang tersusun mengatur tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi

Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang terampil dalam
penyelenggaraan SIPJAKI

INDIKATOR KINERA

Jumlah Asosiasi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi
yang terbina dan terampil

Jumlah dokumen laporan pengawasan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi

INDIKATOR KINERA

INDIKATOR KINERA

Persentase Penyusunan Materi Teknis dan Legislasi
Raperda Rencana Tata Ruang KSP Rawa Batang
Banyu

Jumlah rancangan regulasi penataan ruang, seperti
draf PERDA/Pergub,maupun dokumen terkait tentang
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang yang telah menjadi
dasar/aturan di seluruh kawasan

Jumlah telaahan kesesuaian ruang untuk perijinan
pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian terhadap
Rencana Struktur Ruang/Rencana Pola
Ruang/Peraturan Zonasi Provinsi

Jumlah pembinaan penataan ruang kepada aparat
pemerintah daerah provinsi, aparat pemerintah
Kab/Kota, dan masyarakat berupa koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi teknis
pelaksanaan penataan ruang

Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan penertiban
pemanfaatan ruang di kawasan pengembangan
ekonomi, kawasan perkotaan serta kawasan sekitar
sistem nasional dan sistem provinsi

Nilai kumulatif kinerja pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
provinsi dan kabupaten/kota

INDIKATOR KINERA
Jumlah area / lahan yang dapat
diinventarisasi/diidentifikasi

Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi dalam
urusan pertanahan

Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas SDM
perangkat pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, pemangku kepentingan terkait
serta masyarakat terkait penataan ruang wilayah
Provinsi
Jumlah penyediaan informasi dan akses peta digital
dan peta analog rencana tata ruang/zonasi wilayah
provinsi untuk pemangku kepentingan terkait dan
masyarakat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan
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