
BIDANG
PERUMAHAN
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2

Jabatan

Tugas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Teknik Taa Bangunanden Perumahan Ahli Perlama

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan, ruang, dan bangunan

2. MEmbantu kegiatan fasilitasi pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

3. Mengumpulkan dan mengarsipkan kslengkapan dan kebenaran leknis perencanaan bangunan

4. Mengetik dan mengumpulkan hasil kajian teknis atau telaah kelayakan struklur leknis bangunan

S. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan sesuaidengan bidang lugasnya

3. Fungsi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATAINDIKATOR KINERJASASARAN
Jumlah kegiatan pengendalian perumahan,
ruang dan bangunan

Laporan KegiatanJumlah pengendalian perumahan, ruang
dan bangunan

Jumlah kegiatan fasilitasi pengendalian
perumahan, ruang dan bangunan

Laporan sosialisasi
kegiatan

Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi
peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian pemanfaatan ruang
dan bangunan

MeningkatnYa Pemenu
hunian yang laYak dan

han kebutuhan
terjangkau

I



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JAbAtAN : PENGAWASTATABANGUNANDANPERUMAHAN

2. Tugas 1. Mengumpulkan arsip hasil pengawasan dan pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan arsip sosialisasi pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

3. Mengumpulkan dan mengarsipkan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan bangunan

4. Mengetik dan mengumpulkan hasil kajian teknis atau telaah kelayakan struktur teknis bangunan

5. Melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kasi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan sesuai dengan bidang

tugasnya

3. Fungsi

PENJELASAN/FORMU
LASI PENGHITUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATASASARAN/KINERJA UTAMA

Jumlah pengendalian perumahan, ruang
dan bangunan

Jumlah kegiatan
pengendalian
perumahan, ruang dan
bangunan

Laporan Kegiatan

yang layak dan terjangkau
MeningkatnYa Pemenu han kebutuhan hunian

Jumlah kegiatan
fasilitasi pengendalian
perumahan, ruang dan
bangunan

Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi
peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian pemanfaatan, ruang
dan bangunan

Laporan sosialisasi kegiatan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JAbAIAN : PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2. Tugas 1. Mengumpulkan arsip hasil pengawasan dan pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan arsip sosialisasi pengendalian perumahan, ruang dan bangunan
3. Mengumpulkan dan mengarsipkan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan bangunan
4. Mengetik dan mengumpulkan hasil kajian teknis atau telaah kelayakan struktur teknis bangunan

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan sesuai dengan bidang
tugasnya

3. Fungsi

SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMU

LASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hun
yang layak dan terjangkau

ian Jumlah pengendalian perumahan, ruang
dan bangunan

Jumlah kegiatan
pengendalian
perumahan, ruang dan
bangunan

Laporan Kegiatan

Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi
peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian pemanfaatan, ruang
dan bangunan

Jumlah kegiatan
fasilitasi pengendalian
perumahan, ruang dan
bangunan

Laporan sosialisasi kegiatan



1.

2.

Jabatan

Tugas

INDIKATOR KINERJA IND]VIDU

Analis Bangunan dan Perumahan

1. Mengumpulkan arsip hasil pengawasan dan pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan arsip sosialisasi pengendalian perumahan, ruang dan bangunan

3. Mengumpulkan dan mengarsipkan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan bangunan

4. Mengetik dan mengumpulkan hasil kajian teknis atau telaah kelayakan struktur teknis bangunan

5. Melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kasi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Fungsi

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan hunian yang layak
dan terjangkau

Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan
bangunan

Jumlah kegiatan pengendalian
perumahan, ruang dan bangunan

Laporan Kegiatan

Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi
peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang dan
bangunan

Jumlah kegiatan fasilitasi
pengendalian perumahan, ruang dan
bangunan

Laporan sosialisasi
kegiatan


































