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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada unit
kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung sesuai dengan
waktu yang ditetapkan. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Lampung Tahun 2019 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.
Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2019.

Bandar Lampung,

Januari 2019

Kepala Dinas,

TIAS NUZIAR, SH.
Pembina Utama Madya
NIP.19591118 198703 1 007
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1.1

Tugas, Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang
Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
b. Penyediaan dukungan bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam
pengembangan prasarana dan sarana wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya;
d. Pemberian pertimbangan teknis perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau
pembongkaran Perumahan dan Kawasan Permukiman dan prasarana dan sarana
bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota;
e. Pemberian pertimbangan teknis perizinan untuk mendirikan, mengubah, atau
membongkar bangunan lain yang berada dalam Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
f. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
g. Pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman; dan
i. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.

2.1

Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Lampung mempunyai susunan organisasi sebagai
berikut:
1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan.

3.

Bidang Penyediaan Perumahan, membawahi:
a. Seksi Rumah Swadaya;
b. Seksi Rumah Susun dan Khusus; dan
c. Seksi Rumah Umum dan Komersial.
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4.

Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi:
a. Seksi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan;
b. Seksi Bina Sistem Pembiayaan; dan
c. Seksi Evaluasi Bantuan Pembiayaan.

5.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
a. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
dan
c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.

6.

Bidang Pertanahan, membawahi:
a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tanah;
b. Seksi Penataan Pertanahan; dan
c. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan
rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman mempunyai fungsi:
a.

Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar;

b.

Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam
pengembangan prasarana dan sarana wilayah Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

c.

Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya;

d.

Pertimbangan teknis perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau
pembongkaran Perumahan dan Kawasan Permukiman dan prasarana dan sarana
Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota;

e.

Pertimbangan teknis perizinan untuk mendirikan, mengubah atau membongkar
bangunan lain yang berada dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman;

f.

Pembinaaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
dan

g.

Pengelolaan ketatausahaan dinas.

2. Sekretariat
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
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dan perencanaan serta urusan rumah tangga kantor sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman mempunyai fungsi:
a.

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan;

b.

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tata
laksana, dan peraturan perundang-undangan;

c.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat;

d.

Penyelenggaraan penyusunan program pembangunan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang;

e.

Penyelenggaraan studi kelayakan Amdal, dan perencanaan teknis bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

f.

Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan;

g.

Penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h.

Pelaksanaan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan
Prasasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah;

i.

Penghimpun data dan informasi publik bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman; dan

j.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban berikutnya dengan kinerja dinas dan
pelaksanaan program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, rumah tangga,
keprotokolan, kepegawaian serta menyusun produk hokum dan pengembangan
organisasi dan tata laksana.
Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
a.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat masuk dan
keluar, meliputi pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat,
penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alat kelengkapan lampiran surat
dinas;

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengatur penyelesaian surat-surat dinas
meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan/penyelesaian dengan
komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;

c.

Menyiapkan dan melaksanakan penyediaan alat tulis-menulis, penggunaan stempel
dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramutamu dan caraka serta
pengemudi kendaraan dinas operasional;

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi peralatan dan barang
inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan penomoran, inventaris,
penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventarisasi ruang sampai
penghapusan peralatan dan inventaris;

e.

Melaksanakan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan dan perawatan
kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan
penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, perjalanan dinas, kendaraan dinas,
termasuk dokumen dan perpanjangan STNK serta sewa rumah dinas;
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f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan formasi pegawai, meliputi
formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran
gaji dan pensiun karena telah mencapai batas usia;

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan
penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara dan pensiun;

h.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan Karpeg, Karis/Karsu, KIS,
Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Penyelesaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional dan pemberiaan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

i.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan tata usaha pembinaan pegawai, meliputi
absen, jadwal apel, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan
administrasi atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan tugas/izin belajar;

j.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan organisasi dan tata laksana
lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

k.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan produk hokum, pembuatan Surat
Keputusan, pembinaan dan penyelesaian sengketa hokum Pegawai Negeri Sipil;

l.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja dinas baik rutin maupun proyek pembangunan;

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan usul pengangkatan atau pemberhentian
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)/Pembantu Bendahara (PB) dan Verifikasi lingkup Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

c.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan
perbendaharaan serta Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR);

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan
bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan
laporan realisasi anggaran;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan
bahan rencana, program tahunan dan pembangunan bidang Perumahan, bidang Kawasan
Permukiman, bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan adalah sebagai
berikut:
a.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan, penetapan dan mengusulkan
program bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman, bidang Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum serta pertanahan;
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b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknis dari hasil survey,
pemetaan dan studi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan
mengumpulkan bahan pembinaan evaluasi bantuan luar negeri;

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi
penyusunan laporan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman,
jasa konstruksi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan
Pelaporan;

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknis dan program bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dari program,
monitoring, evaluasi serta laporan program mengenai bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

h.

Melaksanakan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta
perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah;

i.

Menghimpun data dan informasi publik bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

j.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan program anggaran tahunan dan melakukan
monitoring, evaluasi serta laporan fisik dan keuangan; dan

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

data,

menyusun,

3. Bidang Penyediaan Perumahan
Bidang Penyediaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyediaan Perumahan mempunyai
fungsi:
a.

Perumusan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasililitasi Penyediaan Rumah Umum, Rumah
Khusus dan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

c.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan;

d.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan;

e.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
teknik dan penyusunan standarisasi, fasilitas pendataan dan verifikasi, fasilitasi
pemberdayaan dan kemitraan serta pelaksanaan bantuan stimulant di bidang
Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya.
Rincian tugas Seksi Rumah Swadaya adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standarisasi di bidang
Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;
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b.

Memfasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah
tidak layak huni di bidang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;

c.

Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses
kemitraan untuk mendapatkan bantuan di bidang Penyelenggaraan Bantuan Rumah
Swadaya;

d.

Melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan
bantuan stimulan di bidang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;

e.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di
bidang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rumah Swadaya; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Rumah Susun dan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penyelenggaraan
Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Khusus, Perencanaan Teknik, Penyusunan
Standar dan Pedoman, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyediaan,
Penghunian dan Pengelolaan serta Pemantauan Penyediaan Rumah Susun dan Rumah
Tapak Khusus serta Rumah Tapak Negara.
Rincian tugas Seksi Rumah Swadaya adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penyelenggaraan
Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Khusus;

b.

Melaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Penyelenggaraan Penyediaan Rumah
Susun dan Rumah Tapak Khusus;

c.

Melaksanakan penyiapan perumusan di bidang Penyelenggaraan Penyediaan Rumah
Susun dan Rumah Tapak Khusus;

d.

Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Khusus;

e.

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Khusus;

f.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyelenggaraan Penyediaan
Rumah Susun dan Rumah Tapak Khusus;

g.

Memfasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun dan rumah tapak khusus;

h.

Melaksanakan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara;

i.

Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

j.

Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Provinsi;

k.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rumah Susun dan Khusus; dan

l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

bidang

Seksi Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian
berimbang dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahan.
Rincian tugas Seksi Umum dan Komersial adalah sebagai berikut:
a.
b.

Melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang
Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Umum dan Komersial;
Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Umum dan Komersial;
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c.

Melaksanakan pemberian bantuan rumah umum di bidang Penyelenggaraan
Penyediaan Rumah Umum dan Komersial;

d.

Memfasilitasi pelaksanaan hunian berimbang
Penyediaan Rumah Umum dan Komersial;

e.

Memfasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rumah Umum dan Komersial; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

di

bidang

Penyelenggaraan

4. Bidang Pembiayaan Perumahan
Bidang Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan Perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembiayaan Perumahan mempunyai
fungsi:
a.

Perumusan kebijakan di bidang Pembiayaan Perumahan;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan;

c.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

d.

Pengawasan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

e.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembiayaan
Perumahan;

f.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembiayaan Perumahan; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.
Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan laporan di bidang Pendayagunaan Sumber
Pembiayaan Perumahan;
b. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
Pembiayaan Perumahan;
c. Melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan
pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
d. Melaksanakan penyiapan peyusunan rumusan dan pelksanaan fasilitasi kebijakan
pendayagunaan sumber tabungan prumahan;
e. Melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan
pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya;
f. Menyiapkan laporan
Pembiayaan; dan

pelaksanaan

kegiatan

Seksi

Pendayagunaan

Sumber

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Bina Sistem Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembiayaan Perumahan.
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Rincian tugas Seksi Bina Sistem Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan penyusunan rencana dan laporan di bidang Bina Sistem Pembiayaan
Perumahan;

b.

Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Bina
Sistem Pembiayaan Perumahan;

c.

Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem
pembiayaan perumahan;

d.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Sistem Pembiayaan; dan

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Evaluasi Bantuan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengendalian pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Rincian tugas Seksi Evaluasi Bantuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja di bidang Evaluasi
Bantuan Pembiayaan Perumahan;
b. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi,
kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
c. Menyiapkan laporan
Pembiayaan; dan

hasil

pelaksanaan

dan

kegiatan

pelaporan

Seksi

pelaksanaan

Evaluasi

Bantuan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Kawasan Permukiman
Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai
fungsi:
a.

Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b.

Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penataan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c.

Penyiapan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;

d.

Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap pencegahan terjadinya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e.

Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman;

f.

Penyiapan penyusunan analisis teknis, rencana penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

g.

Penyiapan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
dan kawasan permukiman;

h.

Penyiapan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana,
sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
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i.

Pemantauan dan pengendalian pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

j.

Pembinaan dan sosialisasi pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

k.

Pengkoordinasi dan fasilitasi antar sektor serta
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

l.

Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman
Provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

lintas

sektor

terhadap

m. Pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan pada prasarana, sarana dan
utilitas umum; dan
n.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rincian tugas Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b.

Melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana, penataan
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c.

Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas
10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;

d.

Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi terhadap pencegahan terjadinya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e.

Mengembangkan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

pada

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan
kawasan permukiman.
Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan
penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan
permukiman;

b.

Melaksanakan penyusunan dan analisis teknis, rencana penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;

c.

Melaksanakan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
perumahan dan kawasan permukiman;

d.

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;
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e.

Mengembangkan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemantauan dan pengendalian perumahan
dan kawasan permukiman.
Rincian tugas Seksi Pemantauan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;

b.

Melaksanakan penyusunan/pembuatan database dalam rangka pemantauan dan
pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan
permukiman;

c.

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

d.

Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan
pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di kawasan permukiman
khusus;

e.

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antar sektor serta lintas sektor terhadap
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantauan dan Pengendalian; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pertanahan
Bidang Pertanahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pertanahan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
a.

Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;

b.

Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
Perencanaan Pemanfaatan Tanah, Penataan Pertanahan dan Penanganan Masalah;

c.

Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
Perencanaan Pemanfaatan Tanah, Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan,
Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah dan Penanganan Masalah;

d.

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pertanahan;

e.

Menyelenggarakan penyelesaian masalah sengketa tanah garapan dan tanah kosong
dalam Provinsi;

f.

Menyusun laporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara
pertanahan;

g.

Melakukan pengkoordinasian pemberian izin lokasi;

h.

Menyusun rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan pemanfaatan tanah.
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Rincian tugas Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tanah adalah sebagai berikut:
a.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan
pemanfaatan tanah;

b.

Menyiapkan bahan koordinasi pemberian izin lokasi pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota;

c.

Menyiapkan bahan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

d.

Menyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah
Provinsi;

e.

Menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah
Provinsi;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tanah;
dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penataan pertanahan.
Rincian tugas Seksi Penataan Pertanahan adalah sebagai berikut:
a.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan
pertanahan;

b.

Menyiapkan bahan pengelolaan hibah / sumbangan tanah untuk pembangunan;

c.

Menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Provinsi;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi penerbitan izin membuka tanah;

e.

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Pertanahan; dan

f.

Melaksanakan tugas lain yang diberilan oleh atasan.

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian
penanganan masalah.
Rincian tugas Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan adalah
sebagai berikut:
a.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan
masalah dan pengendalian pertanahan;

b.

Menyiapkan bahan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

c.

Menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah provinsi;

d.

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi tanah-tanah yang dikuasai dan/atau
milik Pemerintah Provinsi, tukar-menukar dan penaksiran tanah;

e.

Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;

f.

Melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

g.

Menyiapkan bahan pengusulan proses sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Provinsi;
dan

h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Berikut bagan struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung:

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaia
n

Fungsional

Bidang
Penyediaan

Bidang
Pembiayaan

Seksi Rumah
Swadaya

Seksi
Pendayagunaan
Sumber
Pembiayaan

Seksi Rumah
Susun dan Khusus

Seksi Bina Sistem
Pembiayaan

Seksi Rumah
Umum dan
Komersial

Seksi Evaluasi
Bantuan
Pembiayaan

Sub
Bagian
Keuangan

Bidang Kawasan
Permukiman

Seksi Peningkatan
Kualitas Perumahan
Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Kumuh

Seksi
Pembangunan dan
Pemeliharaan PSU
Seksi Pemantauan
dan Pengendalian

Sub Bagian
Perencanaan
Program dan
Pelaporan

Bidang
Pertanahan

Seksi
Perencanaan
Pemanfaatan
Tanah
Seksi Penataan
Pertanahan

Seksi Penanganan
Masalah dan
Pengendalian
Pertanahan

UPTD
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Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Lampung tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan
Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai wujud nyata penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
sebagai dsar pemberian penghargaan dan saksi.
Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Lampung tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan

pelaksanaan program

dan kegiatan

yang akan datang serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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LAMPIRAN LKj BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

LAMPIRAN I APBD
PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya
konsistensi
dokumen
perencanaan
tahunan
dan
dokumen
penganggaran yang tepat waktu dan format
sesuai peraturan yang berlaku.

Persentase jumlah kegiatan yang
dianggarkan (PPAS) terhadap
kegiatan yang direncanakan
(RKPD)

100 %

2

Meningkatnya
kualitas
proses
penyelenggaraan perencanaan tahunan
daerah sesuai jadwal dan peraturan yang
berlaku

Jumlah dokumen perencanaan
jangka panjang, menengah dan
tahunan yang dihasilkan dan
disahkan dengan tepat waktu.

7
Dokumen

3

Meningkatnya koordinasi lintas SKPD,  Kesesuaian antara program
kabupaten/kota dan pusat serta seluruh
Pembangunan Pusat dan
stakeholders pembangunan.
Program Pemerintah Provinsi
Lampung.

100 %

 Kesesuaian antara program
Pemerintah Provinsi dan
program
Pemerintah
Kab/Kota

90 %

4

Tersedianya dokumen pendukung sinergi Jumlah
dokumen
analisis
perencanaan dan implementasi pelaksanaan kebijakan/perencanaan
yang
RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019
melengkapi
dokumen
perencanaan tahunan dan jangka
menengah

14
Dokumen

5

Optimalisasi penyediaan data dan informasi Jumlah dokumen data dan
perencanaan pembangunan daerah yang informasi yang dihasilkan dan
akurat dan terintegrasi
dimanfaatkan untuk penyusunan
perencanaan/kebijakan

7
Dokumen

6

Meningkatkan
kualitas
Program / kegiatan APBN

pelaksanaan Persentase penyampaian laporan
pelaksanaan APBN dari Satker
APBN.
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100 %
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7

Tersedianya dokumen / sistem informasi Jumlah
dokumen
sistem
pengendalian dan evaluasi kebijakan dan informasi pengendalian dan
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
evaluasi program pembangunan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
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