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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG 
NOMOR: 188.4/     6     /KEP/35.07.125/2022  

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA  INDIVIDU 

PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2022 

 

KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Individu pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 

dengan Keputusan Kepala Dinas; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 

2005-2025; 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2021-2026; 

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pertanahan; 

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2021; 

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2022; 

14. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: 

188.4/1002/KEP/35.07.125/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Nomor : 

188.4/802.1/KEP/35.07.125/2017 tentang Penetapan Perubahan 

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021; 

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

KESATU  :  Indikator Kinerja Individu Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 

sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. 

 

KEDUA  :  Tujuan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU adalah  sebagai berikut: 

a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; 
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b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja organisasi. 

 

KETIGA  :  Manfaat Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU adalah sebagai berikut : 

a. perencanaan Strategis Dinas Pertanahan; 

b. perencanaan Tahunan Dinas Pertanahan; 

c. penetapan Kinerja Dinas Pertanahan; 

d. pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Dinas Pertanahan; 

e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah. 

 

KEEMPAT  :  Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

      Ditetapkan di Malang 

      Pada tanggal 31 Januari 2022        

     

 KEPALA DINAS PERTANAHAN 

KABUPATEN MALANG 

 

 
 

ABDUL KODIR 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN 

KABUPATEN MALANG 

NOMOR: 188.4/     6     /KEP/35.07.125/2021 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA  INDIVIDU 

DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

1. JABATAN : KEPALA DINAS 

2. TUGAS  :  -  merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 

Pertanahan, melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan 

bidang Pertanahan;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 

3. FUNGSI :  -   

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan Kualitas 

Penyelenggaraan 

pertanahan didukung 

peningkatan tertib 

adminitrasi pertanahan 

serta pengoptimalan tugas 

dan fungsi OPD dalam 

perencanaan pengadaan  

tanah untuk kepentingan 

umum sesuai ketentuan 

perundang-undangan 

Persentase permasalahan obyek 

tanah yang ditangani  

Jumlah obyek tanah yang ditangani 

x 100% 

Data dari surat 
pengaduan masyarakat, 
Desa dan Instansi terkait  Jumlah obyek tanah yang 

teridentifikasi 

Pesentase obyek tanah yang 

clean and clear dan bersertipikat 

 
Jumlah aset yang  terbit sertipikat 

x 100% 
Data dari Desa yang 
lokasinya akan 
didaftarkan sertipikat 

Jumlah  aset yang didaftarkan 

sertipikat 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : SEKRETARIS 

2. TUGAS  :  -  Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas;dan 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. FUNGSI :  -    

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan perkantoran 

yang tepat waktu 

Persentase  PNS yang mendapat 

pelayanan administrasi 

Kepegawaian 

 Jumlah PNS yang mendapat pelayanan 

administrasi Kepegawaian x 100% 

Subbag Umum, 

Keuangan dan 

Kepegawaian 
Jumlah PNS yang mengajukan pelayanan 

Persentase dokumen laporan 

keuangan yang selesai tepat 

waktu  

 Jumlah dokumen laporan keuangan yang 

selesai tepat waktu 
x 100% 

Subbag Umum, 

Keuangan dan 

Kepegawaian  
Jumlah dokumen laporan keuangan yang 

dibuat 
Persentase dokumen 

perencanaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan 

yang sesuai pedoman 

 Jumlah  dokumen perencanaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai 

pedoman x 100% 

Subbag 

Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 
Jumlah Dokumen perencanaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang dibuat 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH 

2. TUGAS  :  -  menyusun program kerja bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- menginventarisir dan menyusun database tanah Aset  Pemerintah Daerah;  

- menginventarisir dan menyusun database kebutuhan pengadaan tanah; 

- melaksanakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;  

- melaksanakan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah; 

- melaksanakan tukar menukar kawasan hutan;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
3. FUNGSI :   -   penyusunan perencanaan pengadaan tanah; 

- pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database tanah aset Pemerintah Daerah; 

- penyusunan database kebutuhan pengadaan tanah; 

- pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; 

- pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah;dan 

- pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan. 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Pengamanan Tanah Aset 

Pemerintah Kabupaten 

Malang 

Persentase terselesaikannya 

pengamanan tanah Aset 

Pemerintah Kabupaten 

Malang yang Clear and clean 

 
Jumlah aset yang  terbit sertipikat 

X 100 % 

Data dari Desa yang lokasinya 

akan didaftarkan sertipikat 

 Jumlah  aset yang didaftarkan 

sertipikat 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1.  JABATAN : KEPALA BIDANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN 
2. TUGAS  : -  menyusun program kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- menerima, meneliti dan menganalisis laporan pengaduan permasalahan tanah; 

- mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah  penanganan penyelesaian sengketa tanah; 

- memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa  untuk mendapatkan  kesepakatan; 

- melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan;dan 

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. FUNGSI : -  penyusunan progam kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- penerimaan, penelitian, dan penganalisaan laporan pengaduan permaslahan tanah; 

- Pengkoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah; dan 

- pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan. 

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan 

pertanahan didukung peningkatan tertib 

adminitrasi pertanahan serta 

pengoptimalan tugas dan fungsi OPD 

dalam perencanaan pengadaan  tanah 

untuk kepentingan umum sesuai 

ketentuan perundang-undangan 

Persentase permasalahan obyek 

tanah yang ditangani 

 
Jumlah obyek tanah yang 

ditangani 
 

X 100% 

Data dari surat 

pengaduan 

masyarakat, Desa dan 

Instansi terkait  
Jumlah obyek tanah yang 

teridentifikasi 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

2. TUGAS  :  -  menghimpun, mengolah data, menyusun program, dan rencana kegiatan  Sub Bagian Umum, Keuangan dan 

Kepegawaian;  

- melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;  

- melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;  

- melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; 

- melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;  

- menyusun laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;  

- melaksanakan pengurusan gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; 

- melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; dan 

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. FUNGSI :  -    

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan pelayanan 

umum, administrasi 

keuangan dan 

kepegawaian 

Cakupan kelancaran 

administrasi umum 

Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat dibagi 

jumlah surat yang masuk dan keluar dikali 100% 

Register surat masuk 

dan keluar 

Jumlah laporan administrasi 

Barang Milik Daerah (BMD) 

Jumlah laporan administrasi BMD yang telah selesai 

dibagi jumlah laporan BMD yang harus ada dikali 100% 

Laporan BMD 

Jumlah laporan keuangan sesuai 

pedoman dan akuntabel 

Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan dibagi 

jumlah laporan keuangan yang harus ada dikali 100% 
Dokumen laporan 

keuangan  

Jumlah pelayanan administrasi 

kepegawaian 

Jumlah SK pangkat dan KGB yang telah diajukan dibagi 

jumlah SK pangkat dan KGB yang harus diajukan dikali 

100% 

Buku penjagaan 

pegawai 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

2. TUGAS  :  -  menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  

- menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;  

- menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;  

- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan ; 

- melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan sebagai 

sarana pertimbangan kepada pimpinan;  

- mengkopilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;  

- melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan 

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. FUNGSI :  -   

  

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan kualitas dokumen 

perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan 

Jumlah dokumen perencanaan yang 

berkualitas baik 

Jumlah dokumen perencanaan yang 

disusun dibagi jumlah dokumen 
perencanaan yang dihimpun dibagi 

100% 

Sekretariat dan 

masing-masing 
bidang dan individu  

Jumlah laporan kinerja yang 

berkualitas baik 

Jumlah dokumen yang dilaporkan 
dibagi jumlah dokumen pelaporan yang 
disusun dikali 100% 

Sekretariat dan 
masing-masing 
bidang dan individu 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERTANAHAN AHLI MUDA (b.dini) 

2. TUGAS  :  -  menyusun program kerja Seksi  Inventarisasi Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;   

- menginventarisir dan menyusun database tanah Aset  Pemerintah Daerah; 
- mengoordinasikan dan kompilasi data tanah Aset Pemerintah Daerah dengan instansi terkait; 

- menyampaikan data tanah aset  Pemerintah Daerah untuk dicatat pada neraca aset Pemerintah Daerah; 
- menginventarisir dan menyusun database kebutuhan pengadaan tanah; 

- mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah sampai dengan penerbitan dokumen perencanaan 
pengadaan tanah; 

- mengoordinasikan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi serta kesesuaian 
rencana pengadaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

- menginventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim; 

- menetapkan bidang-bidang tanah kosong dan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk pemanfaatan tanaman 
semusim; 

- melaksanakan proses izin membuka tanah; dan 
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
 

3. FUNGSI :  - 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pengamanan Tanah Aset 
Pemerintah Kabupaten 
Malang 

Jumlah Laporan Izin Lokasi Jumlah realisasi izin lokasi 

x100% 

Pemohon 

Jumlah target izin lokasi 

Tercatatnya pemetaan zona nilai tanah 
kewenangan kabupaten 

Jumlah realisasi pemetaan 
zona nilai tanah 

x100% 

Data dari Kecamatan/Desa 

dan Konsultan (KJPP) 
Jumlah realisasi target zona 

nilai tanah 
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Terinventarisasinya Tanah Aset 
Pemerintah Kabupaten Malang  

Jumlah realisasi tanah aset 

x100% 

Badan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Jumlah target inventarisasi 
tanah aset 

Jumlah Tanah Kosong yang dapat 

dimanfaatkan 

Jumlah realisasi tanah kosong 

yang dapat dimanfaatkan 
x100% 

Surat pengajuan dari Dinas 

yang membutuhkan 
Jumlah target tanah kosong 

yang dapat dimanfaatkan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERTANAHAN AHLI MUDA (p.bakri) 

2. TUGAS  :  -  menyusun program kerja seksi pengadaan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 
- melaksanaakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan 

kepentingan umum;  
- melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; 
- melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan dan rencana pengadaan tanah; 
- melaksanakan identifikasi dan inventarisasi subyek dan obyek  pada lokasi pengadaan tanah; 
- mengumumkan atau menyampaikan hasil identifikasi dan inventarisasi; 
- memproses pengadaan jasa penilai untuk penetapan penilai; 
- menerima hasil penilaian harga atau besarnya nilai ganti rugi; 
- melaksanakan proses musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi; 
- melaksanakan proses pelepasan hak atas tanah dan pembayaran uang ganti rugi; 
- melaksanakan pemutusan hubungan hukum kepemilikan tanah dari pemilik tanah;  
- melaksanakan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi; 
- mengkaji dan memproses ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 
- menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instasi yang membutuhkan tanah;  
- menyampaikan hasil pengadaan tanah untuk pencatatan aset dan penetapan status pengguna kepada Perangkat Daerah 

yang membidangi; 
- melaksanakan proses tukar menukar tanah kawasan hutan; dan 
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3. FUNGSI : - 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pengamanan Tanah Aset 
Pemerintah Kabupaten Malang 

Jumlah Penetapan Daftar 
Masyarakat Penerimaan Santunan 

Tanah dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah realisai penetapan 
daftar masyarakat penerima 

santunan tanah 

x100% 

Data dari mayarakat /instansi 
pemohon 

Jumlah target penetapan daftar 
masyarakat penerima santunan 

tanah 
 
 
 



 
 

 
 

D:\NUNA PERTANAHAN\SAKIP 22\11. IKU IKI\IKI\1. IKI DINAS PERTANAHAN.docx 

 

Jumlah Lokasi Permasalahan Ganti 

Rugi yang terfasilitasi 

Jumlah realisai penetapan 
ganti kerugian 

x100% 

1. Surat permohonan 
pengadaan tanah dari 
Perangkat Daerah yang 
terdisposisi; 

2. Data dari masyarakat atas 
kecamatan 

Jumlah target penetapan ganti 
kerugian yang akan difasilitasi 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERANAHAN AHLI MUDA (B.UPIK) 

2. TUGAS  : - menyusun program kerja seksi pensertipikatan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- mendokumentasi database tanah Aset Pemerintah Daerah untuk dasar pensertipikatan; 

- mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan dokumen/berkas kepemilikan tanah aset 

Pemerintah Daerah; 

- menyusun berkas kepemilikan tanah aset Pemerintah Daerah untuk pengajuan pensertifikatan tanah; 

- melaksanakan pendaftaran pensertipikatan tanah ke instansi  yang membidangi; 

- memfasilitasi tahapan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Daerah yang dilaksanakan instansi yang membidangi; 

- mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah 

dan fasilitasi pensertipikatan tanah program Pemerintah; dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3. FUNGSI :  

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Penyediaan tanah untuk 
kepentingan Pembangunan 
dan Pengamanan Tanah Aset 

Pemerintah Kabupaten Malang 

Tercatatnya Penggunaan Tanah di 
Kabupaten Malang 

Jumlah realisasi 
pendaftaran 

X100% Perangkat Daerah 

Jumlah target pendaftaran 

Terkoordinasinya dan Sinkronisasi 

pelaksanaan kosolidasi tanah di 
Kabupaten 

Jumlah realisasi data yuridis 

pendaftaran 

X100% 

Data dari Desa 

Jumlah target data yuridis 
pendaftaran 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERTANAHAN AHLI MUDA (p.willy) 
 

2. TUGAS   :  - menyusun program kerja Seksi Permasalahan  Tanah Garapan untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- menerima, meneliti dan menganalisa pengaduan Sengketa  Tanah Garapan; 
- melakukan pencegahan meluasnya dampak  sengketa tanah garapan; 

- mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah  penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan; 
- melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa; 

- mendata obyek dan subyek redistribusi tanah; 
- menyiapkan draft Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dan sekretariat panitia; 

- mensosialisasikan rencana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform; 
- menyiapkan pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi 

tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 

- menyusun draft Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasar hasil 
sidang panitia; 

- menyusun draft penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan 
hasil sidang panitia; 

- menyiapkan draft keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian; 
- melaporkan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait penyelenggaraan redistribusi tanah; dan 
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
3. FUNGSI  : - 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan pemanfaatan 
dan penanganan 

permasalahan tanah 
garapan 

Jumlah penanganan 

sengketa, konflik dan 

perkara yang termediasi 

Jumlah sengketa, konflik dan perkara yang 
termediasi 

x100% 

Data sengketa, konflik 

dan perkara tanah 

Jumlah aduan sengketa, konflik dan perkara 
yang masuk 

 
Jumlah lokasi subjek dan 

objek redistribusi tanah 

yang terfasilitasi 

Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang 
terfasilitasi 

x100% 

Data subjek dan objek 

redistribusi tanah  

Jumlah usulan subjek dan objek redistribusi 
tanah yang terfasilitasi 
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Jumlah lokasi tanah 

absentee yang 

terinventarisasi di 

Kabupaten Malang 

Jumlah realisasi tanah absentee inventarisasi 

x100% 

1. Surat permohonan 

pengadaan tanah 

dari Perangkat 

Daerah; 

2. Perangkat Desa. 

Jumlah target inventarisasi absentee 
inventarisasi 

 
Jumlah lokasi tanah yang 

mendapatkan ganti 

kerugian 

Jumlah realisasi lokasi penetapan ganti kerugian 
tanah absentee 

x100% 

Data dari Kecamatan 

 Jumlah target lokasi penetapan ganti kerugian 

tanah absentee 

 
Jumlah tertanganinya 

tanah kosong di dalam 1 

(satu) daerah kabupaten 

Jumlah tertanganinya tanah kosong 

x100% 

Data tanah kosong 

 Jumlah tanah kosong 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERTANAHAN AHLI MUDA (p.slamet) 

2. TUGAS  : - menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- menerima, meneliti, dan menganalisis pengaduan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

- melakukan pencegahan meluasnya dampak  sengketa tanah; 

- mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah  penanganan penyelesaian Tanah Pemerintah dan Badan 

Hukum; 

- mengolah data pengaduan, melakukan penelitian lapangan, koordinasi dan/atau investigasi; 

- melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa; dan 

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan 

bidang dan tugasnya. 

3. FUNGSI : - 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Memfasilitasi masalah 
pertanahan Pemerintah 

dan Badan Hukum di 
Kabupaten Malang secara 
optimal 

Jumlah lokasi permasalahan 

ganti rugi yang terfasilitasi 

Jumlah lokasi permasalahan ganti rugi yang 
terfasilitasi 

x100% 

Data 
permasalahan 

ganti rugi tanah 
Jumlah aduan lokasi permasalahan ganti rugi 

yang masuk 

 

Jumlah lokasi objek redistribusi 
yang direkomendasikan 

Jumlah objek redistribusi yang 
direkomendasikan 

x100% 

Data obyek 
redistribusi 

tanah Jumlah usulan obyek redistribusi yang masuk 

 
Jumlah lokasi yang terfasilitasi 
pengendalian pemanfaatan tanah 
negara 

Jumlah terfasilitasinya pengendalian 
pemanfaatan tanah negara 

x100% 

Data 
permasalahan 
tanah negara Jumlah permasalahan tanah negara 



 
 

 
 

D:\NUNA PERTANAHAN\SAKIP 22\11. IKU IKI\IKI\1. IKI DINAS PERTANAHAN.docx 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENATA PERTANAHAN AHLI MUDA (p.erwin) 

2. TUGAS  :  -  menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa  untuk acuan pelaksanaan tugas; 

- mengiventarisir Data Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa untuk penyusunan rencana penanganan; 

- menerima, meneliti, dan menganalisis pengaduan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat; 

- melakukan pencegahan meluasnya dampak  sengketa tanah; 

- mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah  penanganan penyelesaian Tanah Pemerintah Daerah, Desa 

dan masyarakat; 

- mengolah data pengaduan, melakukan penelitian lapangan, koordinasi dan/atau investigasi; 

- melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa; 

- melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan; dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3. FUNGSI : - 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatkan 
penyelesaian konflik 

pertanahan tanah 
Pemeritntah Daerah 
dan Desa 

Jumlah penanganan sengketa, 
konflik dan perkara pertanahan 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sengketa, konflik dan perkara yang 
teriventarisir 

x100% 

Data sengketa, 

konflik dan 

perkara tanah 
Jumlah sengketa, konflik dan perkara yang masuk 

 
Jumlah lokasi hasil koordinasi 
penyelenggaraaan redistribusi 
tanah objek reforma agrarian dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah peyelenggaraan redistribusi yang terfasilitasi 

x100% 
Data redistribusi 

tanah 
Jumlah usulan resdistribusi 

 
Jumlah lokasi hasil koordinasi dan 

sinkronisasi penataan akses dalam 
pemanfaatan redistribusi tanah 
dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah penataan akses yang terfasilitasi dan 

terinventarisasi dalam pemanfaatan redistribusi 
tanah x100% 

Data redistribusi 

tanah 

Jumlah usulan pemanfaatan akses 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. 1. JABATAN  :  PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (p.SUGIK) 

2. TUGAS  :   -  Mengidentifikasi dan menginvenatrisasi data yuridis kepemilika tanah; 

  - Mendaftarkan sertipikat tanah aset ke BPN. 

 

3. FUNGSI :   -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen hasil sengketa, 
konflik dan perkara yang 
termediasi 

Jumlah realisasi perencanaan tinjau 
lapang 

X100% 

- Kelurahan 
- Hasil pengadaan 
- OPD terkait 

 Jumlah target perencanaan tinjau lapang 

Jumlah dokumen subjek dan 
objek redisribusi tanah yang 

terfasilitasi 

 

X100% 

 

  

Jumlah dokumen tanah 
absentee yang terinventarisasi di 
Kabupaten Malang 

 

X100% 

 

  

Jumlah dokume tanah yang 
mendapatkan ganti kerugian 

 

X100% 

 

  

Jumlah dokumen penanganan 
tanah kosong di dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten 

 

X100% 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN  : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (B.SITI) 

2. TUGAS  :   -  memeriksa kelengkapan data yuridis ; 

  - menyiapkan dokumen pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan; 

-  menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah milik desa. 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

3. FUNGSI :   -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi untuk 
Penetapan Masyarakat Penerima 

Santunan Tanah Dalam Satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Penerima Santunan 
Tanah dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah realisai dokumen 
penerima santunan tanah 

X100% 

Data dari penerima 
santunan 

Jumlah target dokumen 

penerima santunan tanah 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN(bobi) 

2. TUGAS  :   - memilah data pengaduan permasalahan tanah pemerintah dan desa yang masuk; 

 -  mengetik langkah-langkah penanganan permasalahan pemerintah daerah dan desa;dan  

 - mengetik data pengaduan dan mengetik hasil penelitian lapangan, koordinasi dan invenstigasi terhadap 

permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa. 

3. FUNGSI :      

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Tercapainya administrasi 

penyelesaian konflik 

pertanahan tanah Pemerintah 

Daerah dan Desa 

Jumlah dokumen hasil Sengketa, 

Konflik dan Perkara pertanahan 

dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

terdokumentasi 

Jumlah sengketa, konflik dan perkara 

yang teradministrasi dokumenya 

x100% 

Data administrasi 

sengketa, konflik dan 

perkara 

Jumlah sengketa, konflik dan perkara 

yang masuk 

 Jumlah dokumen hasil koordinasi 

penyelenggaraan redistribusi tanah 

objek reforma agrarian dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

yang terdokumentasi 

Jumlah penyelenggaraan redistribusi 

yang teradministrasi dokumennya 

x100% 

Data usulan 

resdistribusi tanah  

Jumlah usulan redistribusi 

 Jumlah dokumen hasil koordinasi 

dan sinkronisasi penataan akses 

dalam pemanfaatan redistribusi 

tanah dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

terdokumentasi 

Jumlah penataan akses yang 

teradministrasi dokumennya 

x100% 

Data usulan penataan 

akses yang 

terfasilitasi dan 

terinventarisasi yang 

teradministrasi 

dokumennya 

Jumlah usulan penataan akses  
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM (b.dartik) 

2. TUGAS  :  - menerima surat masuk dari OPD; 

- mengagenda surat masuk dan keluar; 

- mendistribusikan surat yang telah didisposisi dan ditanda tangani pimpinan;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan pelayanan 
penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen 
administrasi 

Jumlah dokumen surat yang tersusun 
tepat waktu dan berkualitas baik 

Jumlah surat masuk yang 
terdistribusi 

X100% 

- Surat masuk dari 
OPD 

- Surat keluar dari 
masing-masing 
bidang 

Jumlah surat masuk yang 
diajukan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : BENDAHARA 

2. TUGAS  : -  melaksanakan pembayaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan masing-masing; 

- melaksanakan pencatatan semua bukti pengeluaran ke dalam buku penerimaan harian; 

- menghimpun, mengklasifikasi data, menggandakan bukti pengeluaran sebagai kelengkapan dalam penyusunan 

SPJ; 

- mempersiapkan data guna kelengkapan dalam pengajuan SPP Gaji, SPP UP, GU, TU dan LS; 

- menerima dan mendistribusikan pencairan anggaran, kegiatan UP, GU, TU dan kegiatan LS; 

- membuat dan mempersiapkan data guna kelengkapan SPJ; 

- membuat dan menyusun laporan bulanan keadaan keuangan; 

- membuat dan menyusun laporan akhir keuangan;dan 

- mlaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

3. FUNGSI :  -     

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

 
Tertib administrasi 

keuangan, pajak dan BPJS 

 
Jumah dokumen pengajuan SPP 

GU, TU, SPP UP, dan SPP LS 

Jumlah SPP GU, SPP TU, SPP UP, dan SPP 
LS 

x100% 

 
Perhitungan 

pertanggung jawaban 
dari bidang  

Jumlah SPP GU, SPP TU, SPP UP, dan SPP 

LS yang diajukan 

Jumlah dokumen pembayaran 

dan pelaporan pajak 

Jumlah pelaporan pajak yang ditanda 
tangani 

x100% 

Perhitungan realisasi 
anggaran tiap bulan 

Jumlah potongan pajak yang ditanda 

tangani 

 
Jumlah dokumen Surat 

Pertanggungjawaban yang 
akuntabel 

Jumlah pembukuan yang dikonsep 
x100% 

Bidang dan 
Sekretariat 

Jumlah pembukuan yang disahkan 

Jumlah dokumen pelaporan BPJS 

dengan tertib 

Jumlah pegawai honorer 
x100% 

Bukti pembayaran 

BPJS 

Jumlah pegawai yang dibayarkan 

BPJSnya 
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Jumlah dokumen realisasi 

pembayaran dengan tertib dan 
akuntabel 

Jumlah NPD kegiatan yang diajukan 
x100% 

SP2D 

Jumlah NPD kegiatan yang dibayarkan 

Jumlan dokumen Rencana 
Operasional dalam rangka 
mewujudkan realisasi sesuai 

target 

Jumlah dokumen rencana operasional 

yang direncanakan 
 

Penanggung jawab 

sub kegiatan 

Jumlah rencana operasional yang 
direalisasikan 

x100% 

Jumlah pelaporan administrasi 
keuangan yang akuntabel 

Jumlah dokumen keuangan yang 
dilaporkan          

 
 

Jumlah dokumen keuangan yang 

dilaporkan 

x100% 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (febby) 

2. TUGAS  :  -   menginventarisir pegawai yang berhak kenaikan gaji berkala; 

- menginventarisir pegawai yang naik pangkat; 

- mengisi buku penjagaan; 

- membuat perjanjian kontrak kerja PTT;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

 

Meningkatkan tertib admistrasi 
kepegawaian 

Jumlah PNS Dinas Pertanahan yang 
menerima SK gaji berkala 

 

Jumlah personil yang diajukan KGB 
dibagi jumlah personil yang harus 
diusulkan dikali 100% 

 

SK KGB, buku 

penjagaan KGB 

Jumlah PNS yang diajukan Kenaikan 
Gaji Berkala periode tahun depan 

Jumlah PNS yang diajukan dibagi 
Jumlah PNS yang seharunya naik 

pangkat dikali 100% 

Buku Penjagaan 

Jumlah perjanjian kontrak PTT yang 

telah ditanda tangani 

Junlah perjanjian kontrak PTT yang 
ditanda tangani dibagi jumlah 

perjanjian kontrak seluruh PTT dikali 
100% 

SK perjanjian kontrak 
kerja pegawai PTT 

Jumlah Dokumen Rekap Daftar Hadir 

Pegawai 

Jumlah daftar pegawai tiap bulan dibagi 
Jumlah daftar hadir pegawai dalam satu 

tahun dikali 100% 

Daftar hadir pegawai 
Dinas 

Jumlah PNS yang diajukan pensiun 
dan menerima SK Pensiun 

Jumlah PNS yang diajukan pensiun 
dibagi Jumlah PNS yang seharunya 

pensiun dikali 100% 

Buku penjagaan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (bu ila) 

2. TUGAS  :  -   menginventarisir pegawai yang berhak kenaikan gaji berkala; 

- menginventarisir pegawai yang naik pangkat; 

- mengisi buku penjagaan; 

- membuat perjanjian kontrak kerja PTT;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

 

Peningkatan tertib administrasi 
kepegawaian di lingkup Dinas 
Pertanahan 

Jumlah PNS Dinas Pertanahan yang 
diterimakan SK kenaikan gaji berkala 
dan pangkatnya 

 

Jumlah personil yang diajukan KGB 
dibagi jumlah personil yang harus 
diusulkan dikali 100% 

 

SK KGB, buku 

penjagaan KGB 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Kepegawaian yang terupdate 

Jumlah dokumen objek terfasilitasinya 
pengendalian pemanfaatan tanah  yang  

administrasi dokumennya dibagi 
Jumlah dokumen kepegawaian yang 
diusulkan diupdate dikali 100% 

Buku Penjagaan 

Jumlah Dokumen SKP yang tersusun 
dengan baik 

Jumlah SKP yang tersusun/tercetak 

dibagi Jumlah SKP seluruh PNS Dinas 
dikali 100% 

SKP PNS 

Jumlah Dokumen Rekap TPP yang 

akuntabel 

Jumlah rekap TPP yang tervalidasi 

dibagi Jumlah rekap TPP yang 
diusulkan dikali 100% 

Rekap perhitungan 

TPP 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : ARSIPARIS (patkur Rohman) 

2. TUGAS  :  -  mengelola arsip dinamis; 

- membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evluasi dan 

pertanggung jawban;dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan pengelolaan arsip 

dinamis 

Jumah arsip dinamis aktif yang diolah Jumlah arsip aktif yang terolah 
x100% 

Sekretariat dan 

masing-masing 
bidang 

Jumlah arsip aktif yang tercipta 

Jumah arsip dinamis inaktif yang 
diolah 

Jumlah arsip inaktif yang 
terolah 

x100% 

Sekretariat dan 
masing-masing 

bidang Jumlah arsip inaktif yang 

tercipta 

Jumlah Layanan Penggunaan Arsip 
Dinamis 

Jumlah layanan penemuan 
kembali arsip 

x100% 

Sekretariat dan 
masing-masing 
bidang Jumlah Permintaan Penelusuran 

Arsip 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM (yahya ubet) 

2. TUGAS  : -  menerima surat masuk dari OPD; 

- mengagenda surat masuk dan keluar; 

- mendistribusikan surat yang telah didisposisi dan ditanda tangani pimpinan;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan pelayanan 
penerimaan, pencatatan dan 

pendokumentasian dokumen 
administrasi 

Jumlah dokumen surat yang tersusun 
tepat waktu dan berkualitas baik 

Jumlah surat masuk yang 
terdistribusi 

X100% 

- Surat masuk dari 
OPD 

- Surat keluar dari 
masing-masing 

bidang 

Jumlah surat masuk yang 
diajukan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER (ely) 

2. TUGAS  :  -  mengentry pelaporan dan pembukuan; 

- mengentry SPP UP, GU, LS dan SPP TU pada SIMDA; 

- mengentry SPP Gaji; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatkan tertib 
administrasi keuangan 

Jumlah dokumen pelaporan 
dan pembukuan yang di input 

Jumlah dokumen pelaporan dan 

pembukuan yang di input 
X100% 

Perhitungan 
pertanggung jawaban 

dari bidang 

Jumlah dkimen pelaporan dan 

pembukuan yang diajukan 

 Jumlah Pengajuan SPP GU, SPP 

UP, SPP LS, SPP TU dan SPP 
Gaji 

Jumlah dokumen Pengajuan SPP GU, 

SPP UP, SPP LS, SPP TU dan SPP Gaji 

yang di input 
X100% 

Perhitungan 

pertanggung jawaban 
dari bidang  

 

Jumlah dokumen Pengajuan SPP GU, 

SPP UP, SPP LS, SPP TU dan SPP Gaji 

yang telah direkap/dikonsep bendahara 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN (merin) 

2. TUGAS  :  -  membuat surat tugas perjalanan dinas; 

- membantu membuat laporan SPJ; 

- membuat laporan realisasi anggaran;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi pertanggung 
jawaban keuangan 

Jumlah dokumen SPJ Sekretariat yang 

tersusun tepat waktu dan berkualitas 

baik 

 

Jumlah dokumen SPJ yang tersusun 
dibagi dokumen SPJ yang direncanakan 

dikali 100% 

Sub Bag. Umum 
Keuangan dan 

Kepegawaian 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA KEUANGAN (vicky) 

2. TUGAS  :  -  menghimpun bukti pembayaran seluruh kegiatan; 

- menyusun dokumen SPJ;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung. 

 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi pertanggung 
jawaban keuangan 

Jumlah dokumen SPJ Dinas yang 
tersusun tepat waktu dan berkualitas 

baik 

Jumlah dokumen SPJ yan 
terselesaiakan dibagi jumlah dokumen 

SPJ yang harus ada dikali 100% 

Kegiatan Sub Bag 
Perencanaan, 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

 Jumlah laporan presensi Jumlah pegawai yang hadir dibagi 
jumlah pegawai dikali 100% 

Daftar Presensi 

 Jumlah dokumen Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) 

Jumlah PNS yang harus naik pangkat 

dibagi jumlah usulan PNS yang naik 
pangkat dikali 100% 

Daftar DUK 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGEMUDI (andi) 

2. TUGAS  :  -  mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah; 

- membersihkan mobil; 

- melakukan service dan penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib perawatan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan dinas yang 
terpelihara dengan baik 

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat 
dibagi jumlah kendaraan kepala dinas 

dikali 100% 

Sub Bag. Umum 
Keuangan dan 

Kepegawaian 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (mb.ning) 

2. TUGAS  :  -  menginventarisir BMD; 

- menginput SIMDA BMD; 

- melakukan pengajuan penetapan status Barang Milik Daerah (BMD); 

- melakukan pengajuan usulan pengalihan status; 

- mengurus dan menyimpan barang BMD; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pengelolaan administrasi barang 

milik daerah dengan baik 

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yang selesai dibagi 

jumlah laporan semester dikali 100% 

SP2D, Data 

Pengadaan dan 
pengalihan 

 Jumlah tanda bukti pelunasan pajak 
yang telah terbayar 

Jumlah kendaraan yang sudah di urus 
pajak/STNK nya dibagi jumlah 
kendaraan dinas dikali 100% 

Pajak/STNK 
kendaraan 

 Jumlah Laporan Persediaan Jumlah laporan yang direalisasikan 

dibagi jumlah penyusunan laporan yang 
seharusnya dilaporkan dikali 100% 

- 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PETUGAS KEAMANAN (yudho) 

2. TUGAS  :  -  mengontrol seluruh lokasi kantor; 

- mencatat semua kejadian; 

- menjaga kantor 24 jam;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melaksanakan pengontrolan kantor Jumlah kantor yang dikontrol Jumlah kantor yang dijaga setiap hari 
dalam keadaan aman 

Kantor Dinas 
Pertanahan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (nuna) 

2. TUGAS  : -  menelaah capaian kinerja fisik dan keuangan OPD; 

- menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD; 

- menyiapkan bahan rancangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD; 

- menyiapkan naskah dinas terkait pelaksanaan tugas; 

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 

- memberikan saran;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI : -     

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Terlaksananya analisa dan 

telaahan dokumen 

perencanaan dan pelaporan 

Jumlah Indikator Kinerja 

Individu (IKI) Perjanjian Kinerja, 

Rencana Aksi dan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) yang dianalisis 

dan dievaluasi 

Jumlah dokumen perencanaan yang 

disusun, dianalisis dan dievaluasi 

x100% 

Bidang dan 

sekretariat 

Jumlah dokumen perencanaan yang 

dihimpun 

Jumlah dokumen Rencana Kerja 

(Renja) dan Dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) yang 

dianalisis dan dievaluasi 

Jumlah dokumen renja yang disusun 

dianalisis dan dievaluasi 
x100% 

Jumlah dokumen renja yang direncanakan 

 Jumlah dokumen anggaran yang 

dianalisis dan dievaluasi 

Jumlah dokumen RKAP yang disusun, 

dianalisis dan dievaluasi x100% 

Jumlah dokumen RKAP yang direncanakan 

 Jumlah laporan yang dianalisis 

dan ditelaah 

Jumlah laporan yang dilaporkan 

x100%  Jumlah laporan yang dianalisis dan 

ditelaah 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN (Aditya) 

2. TUGAS  : -  menginput dokumen anggaran di alikasi SIPD; 

- menginput dokumen pelaporan di e-monev dan e-LPPD; 

- menghimpun dokumen perencanaan dan pelaporan dari bidang;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3. FUNGSI : -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tersusunnya dokumen 
perencanaan yang baik dan tepat 

waktu 

Jumlah dokumen perencanaan yang 
tersusun sesuai peraturan yang 

berlaku 

Jumlah dokumen perencanaan yang 
disusun dibagi jumlah dokumen 

perencanaan yang di rencanakan dikali 
100% 

Data Perencanaan 
program, kegiatan 

dan anggaran dari 
bidang  

Jumlah dokumen pelaporan yang 
berkualiltas baik 

Jumlah dokumen pelaporan yang 
dilaporkan dibagi jumlah dokumen 
pelaporan yang rencanakan 

 dikali 100% 

Sub Bagian Umum, 
Keuangan dan 
Kepegawaian 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (sigit) 

2. TUGAS  :  -  menerima dan mengarsip surat masuk dari PD dan masyarakat; 

- menyiapkan berkas yang akan didaftarkan ke BPN; 

- membantu pelaksanaan pengukuran tanah;dan 

- membuat laporan Kegiatan pensertpikatan tanah; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Menata, melengkapi dan menyusun 
berkas dan arsip atas tanah yang 

telah terkosolidasi 

Jumlah berkas yang tersusun secara 
sistematis untuk arsip 

Jumlah realisasi rencana 
pendaftaran 

X100% 

- Kelurahan 
- OPD terkait 

- Hasil pengadaan 
tanah 

 

Jumlah target rencana 
pendaftaran 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. 1. JABATAN : PENGELOLA PENGADAN TANAH (fian) 

2. TUGAS  :  -   menyiapkan berkas untuk penilaian harga tanah; 

- membuat dokumen kontrak untuk notaris dan KJPP; 

- menyiapkan berkas pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek dan penyerahan 

hasil pengadaan tanah;dan 

- menyiapkan berkas untuk pendaftaran sertipikat tanah asset ke BPN; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya Penerimaan 

Santunan Tanah dalam satu 
Daerah  

Jumlah berkas data Penerima 

Santunan Tanah yang terkumpul 

Jumlah realisasi berkas data 

penerima santunan tanah yang 
terkumpul 

X100% 

Penerima santunan 

 

Jumlah target berkas data 

penerima santunan tanah yang 
terkumpul 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN  : PENGELOLA AKTA DAN LEGALISASI (bimo) 

2. TUGAS  :   - melengkapi data yuridis tanah; 

-  mendaftarkan pengukuran;  

  - mendaftarkan permohonan hak; 

-  mendaftarkan SK hak;dan 

- melaporkan hasil pensertipikatan; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :   -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tercatatnya Penggunaan Tanah di 
Kabupaten Malang 

Jumlah laporan ijin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan 

Jumlah pinjam pakai 
kawasan hutan yang terbit 

izin 

X100% 

Seksi pengadaan tanah 

Jumlah ijin pinjam pakai 

kawasan hutan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PEMERIKSA PERTANAHAN (wildan) 

2. TUGAS  :  -   mengumpulkan dan menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah; 

- melaksanakan tinjau lapang lokasi rencana pengadaan tanah; 

- melaksanakan koordinasi dengan PD pemohon;dan 

- melaksanakan konsultasi publik; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Pengamanan Tanah Aset Pemerintah 
Kabupaten Malang 

Jumlah lokasi tanah kosong yang 
dapat dimanfaatkan 

Jumlah realisasi pemanfaatan 
tanah kosong 

X100% 

Surat dari  pemohon 

Jumlah tanak kosong yang 

belum dimanfaatkan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (keceng) 

2. TUGAS  :  -  mengadministrasi surat masuk dari sekretariat; 

- megarsip dokumen inventarisasi tanah; 

- mengarsip surat mauk dan keluar;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya pengadministrasian 
surat menyurat dan dokumen 

tanah absentee di Kabupaten 
Malang 

 

Jumlah dokumen inventarisasi tanah 
dan tercatatnya kewenangan 

kabupaten 

Jumlah realisasi dokumen 
tanah absentee 

X100% 

Surat ajuan dari 
Dinas yang 

membutuhkan 

Jumlah target dokumen tanah 
absentee 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA PERTANAHAN (pepita) 

2. TUGAS  :  -  menyiapkan bahan rapat pengadaan tanah; 

- melaksanakan koordinasi dengan para staf pegadaan tanah tentang kelengkapan berkas;dan 

- membantu pelaksanaan koordinasi dengan PD dan instansi terkait yang mengusulkan tukar menukar tanah 

dan kawasan hutan. 

 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya proses koordinasi 
dan sinkronisasi penyelesaian 

masalah ganti kerugian dan 
santunan tanah untuk 
pembangunan oleh Pemerintahan 

Jumlah dokumen laporan 
terfasilitasinya permasalahan ganti 

rugi dan santunan 

Jumlah realisasi lokasi 
penetapan ganti kerugian 

tanah 
X100% 

Data dari Kecamatn 

Jumlah target lokasi 

penetapan ganti kerugian 
tanah 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN  : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (arini) 

2. TUGAS  :   -  memeriksa kelengkapan data yuridis ; 

  - menyiapkan dokumen pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan; 

-  menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah milik desa;dan 

-  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :   -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi Penetapan 

Masyarakat Penerima Santunan 
Tanah Dalam Satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen yuridis penerima 

santunan tanah dalam satu daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah realisasi dokumen 

penerima santunan tanah 

X100% 

Data dari Desa 

Jumlah target dokumen 
penerima santunan tanah 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA INFORMASI PERTANAHAN (putri) 

2. TUGAS  :  -  megkoordinasikan pencatatan kode barang register dan nilai tanah asset Pemkab Malang; 

- menginventarisir hasil pengadaan tanah dan penerbitan sertipikat; 

- menyusun data base kebutuhan pengadaan tanah dan tanah aset Pemkab Malang;dan 

- menyampaikan laporan data tanah aset Pemkab Malang; 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya kegiatan 

pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koordinasi dan 

penyusunan laporan inventarisasi 
Tanah Kosong 

Jumlah laporan hasil inventarisasi 

tanah Kosong di Kabupaten Malang 

Jumlah realisasi laporan hasil 

inventarisasi tanah kosong 

X100% 

Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

Jumlah target laporan hasil 
inventarisasi tanah kosong 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (p.yuli) 

2. TUGAS  :  -  Mempersiapkan penyusunanprogram kerja seksi permasalahan tanah garapan; 

- Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform; 

- Mempersiapkan Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap; 

- Mempersiapkan Bahan pelaksanaan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform; 

- Mempersiapkan Laporan pelaksanaa redistribusi tanah obyek landreform dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. 

 

3. FUNGSI :  -     

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tercapainya administrasi 
pemanfaatan dan penanganan 
permasalahan tanah garapan 

Jumlah dokumen hasil sengketa, 
konflik dan perkara yang 
termediasi 

Jumlah sengketa, konflik dan 
perkara yang teradministrasi 

dokumennya X100% 

Data aduan sengketa, 
konflik dan perkara 

Jumlah aduan sengketa, konflik dan 

perkara yang masuk 

Jumlah dokumen subjek dan 
objek redistribusi tanah yang 

terfasilitasi 

Jumlah subyek dan obyek 
redistribusi tanah yang 

teradministrasi dokumennya X100% 

Data usul subyek dan 
obyek redistribusi 

tanah 

Jumlah usulan subyek dan obyek 
redistribusi tanah 

Jumlah dokumen penanganan 
tanah kosong di dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten 

Jumlah tanah kosong yang 
teradministrasi dokumennya X100% 

Data tanah kosong 

Jumlah tanah kosong 

Jumlah dokumen tanah absentee 
yang terinventarisasi di 

Kabupaten Malang 

 

X100% 
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Jumlah dokumen tanah yang 
mendapatkan ganti kerugian 

 

X100% 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN (agung) 

2. TUGAS  :  -  membantu menghimpun bukti pembayaran seluruh kegiatan dari bidang dan sekretariat; 

- membantu menyusun dokumen SPJ Sekretariat;dan 

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan 

bidang dan tugasnya. 

 

3. FUNGSI :  -     

 

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi pertanggung 
jawaban keuangan 

Jumlah dokumen SPJ Dinas yang 

tersusun tepat waktu dan berkualitas 

baik 

 

Jumlah dokumen SPJ yang di susun 
dibagi jumlah SPJ yang direncanakan 

dikali 100% 

Bidang dan 
sekretariat 

 

 Jumlah dokumen pajak yang 

dilaporkan 

Jumlah dokumen pajak yang dilaporkan 
dibagi jumlah dokumen pajak yang 
tersedia dikali 100% 

Bidang, sekretariat 
dan rekanan 

 

  



 
 

 
 

D:\NUNA PERTANAHAN\SAKIP 22\11. IKU IKI\IKI\1. IKI DINAS PERTANAHAN.docx 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : ANALIS HUKUM PERTANAHAN (andika) 

2. TUGAS  : - mengetik program kerja permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

  -  menyiapkan bahan untuk analisis pengaduan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

  - menyiapkan bahan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

- mengetik langkah-langkah penanganan penyelesaian tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

-  menyiapkan bahan untuk penelitian lapangan, koordinasi dan /atau investigasi; 

- menyiapkan bahan untuk mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa; 

- menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait langkah-langkah yang akan diambil; dan 

- melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya. 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Terlaksananya kegiatan analisis 

dan penelaahan hukum masalah 
pertanahan Pemerintah dan Badan 
Hukum di Kabupaten Malang 

secara optimal 

Jumlah penanganan hasil analisis 

inventarisasi dan rekomendasi objek 
redistribusi tanah 

Jumlah objek redistribusi yang 

teranalisis administrasi 
dokumennya 

x100% 

Data usulan obyek 

redistribusi tanah 

Jumlah usulan objek 
redistribusi yang masuk 

 Jumlah penanganan hasil koordinasi 
dan pemberian izin membuka tanah 

Jumlah realisasi pemberian izin 
membuka tanah 

x100% 

Pemohon 

Jumlah target izin membuka 
tanah 

 Jumlah penanganan kasus 

pengendalian pemanfaatan tanah 
negara dalam sengketa yang tertangani 

Jumlah terfasilitasinya 

pengendalian pemanfaatan 
tanah Negara yang teranalisis 

administrasi dokumennya 
x100% 

Data aduan 

permasalahan tanah 
negara 

Jumlah permasalahan tanah 
negara 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : ANALIS SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN (lina) 

2. TUGAS  :   - menyusun bahan usulan rencana dan kegiatan dibidang survey, pengukuran dan pemetaan; 

 -  menyusun bahan rencana dan jadwal pengukuran; 

 - melaksanakan pengukuran di lapangan; 

- melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran; 

- melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan; 

- laporan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan;dan 

- konsep naskah kedinasan tentang survei, pengukuran dan pemetaan. 

 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Analis survai penetapan 

masyarakat penerima santunan 
tanah dalam satu daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah dokumen penerima santunan 

tanah dalam satu daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah dokumen penerima 

santunan yang sudah lengkap 
X 100% 

Kecamatan dan KJPP 

Jumlah dokumen santunan 
tanah 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN (etika) 

2. TUGAS  :   - menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoristis; 

-  melakukan orientasi lapangan; 

-  menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan; 

- menyiapkan alat dan perlengkapan untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan; 

- mengukur kerangka horizontal dan vertikal; 

- mengukur detail situasi; 

- melakukan pendampingan BPN dalam Menghitung koordinat dan tinggi patok-patok ukur (Bench Mark) kerangka 

horisontal dan vertical; 

- memetakan kerangka horisontal  dan vertikal sesuai skala peta; 

- menghitung data ukuran situasi; 

- memeriksa peta bidang; 

-  menyusun laporan pemetaan dan penggambaran. 

 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan pelaksanaan 

pengukuran aset tanah Pemerintah 

Kabupaten Malang 

Jumlah berkas untuk pendaftaran 

ukur 

Jumlah peta bidang yang 

terbit 
X 100% 

BPN 

Jumlah peta bidang yang 
didaftarkan 

Jumlah berkas pendaftaran hak pakai Jumlah peta bidang yang 
terbit 

X 100% 

BPN 

Jumlah peta bidang yang 

didaftarkan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN (lutfi) 

2. TUGAS  :   - mendistribusi bahan fasilitasi konflik masalah pertanahan; 

 -  melengkapi data perencanaan dan pelaksanaan anggaran fasilitasi konflik masalah pertanahan yang di input; 

 - mengetik data pengaduan dan mengetik hasil penelitian lapangan, koordinasi dan invenstigasi terhadap 

permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa. 

- melengkapi data surat menyurat kegiatan fasilitasi konflik masalah pertanahan; dan 

- membuat surat pertanggungjawaban dan dokumen pendukung yang dibuat. 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tersedianya dokumen konflik 

pertanahan Tanah Pemerintah 
Daerah dan Desa 

Jumlah dokumen sengketa, konflik dan 

perkara Pertanahan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota yang 
terfasilitasi 

Jumlah sengketa, konflik dan 

perkara yang teranalisis 
administrasi dokumennya x100% 

Data aduan sengketa, 

konflik dan perkara 

Jumlah sengketa, konflik dan 
perkara yang masuk 

 Jumlah dokumen hasil koordinasi 

penyelenggaraan redistribusi tanah 
objek reforma agrarian dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota yang 

terfasilitasi 

Jumlah penyelenggaraan 

redistribusi yang teranalisis 
administrasi dokumennya x100% 

Data usulan 

redistribusi tanah 

Jumlah usulan redistribusi 

 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 

sinkronisasi penataan akses dalam 
pemanfaatan redistribusi tanah dalam 
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang 

terfasilitasi 

Jumlah penataan akses yang 

terfasilitasi dan terinventarisasi 
yang teranalisis administrasi 

dokumennya x100% 

Data penataan akses 

Jumlah usulan penataan akses 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA DATA HAK ATAS TANAH (ferdi) 

2. TUGAS  :   - mengumpulkan  data yuridis kepemilikan tanah; 

   - melakukan pendaftaran ukur; 

   - mengidentifikasi dan menganalisis data fisik dan data yuridis untuk pendaftaran permohonan hak aset tanah 

yang akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang; 

   - melaksanakan pendaftaran permohonan hak ke Kantor Pertanahanm Kabupaten Malang; 

   - mendampigi tim panitia dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam rangka mengidentifikasi dan 

pencocokan data fisik dan data yuridis serta pengukuran bidang tanah; 

   - membuat konsep laporan hasil pensertipikatan tanah kepada Bupati Malang;dan 

   - melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh atasan baiklisan maupun tertulis untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatkan pelaksanaan 

identifikasi data fisik singkronisasi 
perencanaan penggunaan Tanah 

Jumlah data tanah yang harus 

dilengkapi untuk pendaftaran ukur 

Jumlah realisasi data yuridis 

asset Kelurahan 
X 100% 

Desa dan Perangkat 

Daerah terkait 

Jumlah target data yuridis 
asset Kelurahan 

Jumlah data tanah yang harus 
dilengkapi untuk pendaftaran 

permohonan hak 

Jumlah data tanah yang 
sudah lengkap 

X 100% 

Desa dan Perangkat 
Daerah terkait 

Jumlah data tanah yang 

perlu dilengkapi 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PEMERIKSA PERTANAHAN (p.heri) 

2. TUGAS  :  - mengumpulkan dan menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah; 

- melaksanakan tinjau lapang lokasi rencana pengadaan tanah; 

- melaksanakan koordinasi dengan PD pemohon; 

- melaksanakan konsultasi publik;dan 

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Melaksanakan Kegiatan yang 
meliputi penginventarisasian dan 

pemeriksaan untuk Tanah Kosong 

Jumlah Laporan Tanah Kosong Jumlah tanah kosong yang 
dilaporkan 

X 100% 

Desa dan Perangkat 
Daerah terkait 

Jumlah tanah kosong 

Jumlah Tinjau Lokasi Tanah Kosong Jumlah peninjauan tanah 
kosong 

X 100% 

Desa dan Perangkat 
Daerah terkait 

Jumlah tanah kosong 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D:\NUNA PERTANAHAN\SAKIP 22\11. IKU IKI\IKI\1. IKI DINAS PERTANAHAN.docx 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGELOLA KEUANGAN (berlia) 

2. TUGAS  :   - membantu menyusun, meneliti SPJ Dinas Pertanahan; 

   - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi pertanggung 

jawaban keuangan 

Jumlah dokumen SPJ Dinas yang 

tersusun tepat waktu dan berkualitas 
baik 

Jumlah dokumen SPJ yan 

terselesaiakan dibagi jumlah dokumen 
SPJ yang harus ada dikali 100% 

Kegiatan Sub Bag 

Perencanaan, 
Evaluasi dan 

Pelaporan dan 
Kegiatan Sub Bagian 

Umum, Keuangan 
dan Kepegawaian 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN (supra) 

2. TUGAS  :   - Melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat masuk dari Sekretariat Dinas Pertanahan; 

   - Melaksanakan pendokumentasian atas berkas surat masuk maupun keluar; 

   - Melaksanakan pendokumentasian dokumen inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 

   - Melaksanakan pendokumentasian dokumen inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah;dan 

   - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

3. FUNGSI :      

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Tertib administrasi penyimpanan 
berkas koordinasi penyelesaian 
masalah ganti kerugian dan 

santunan 

Jumlah dokumen penyelesaian 
masalah ganti kerugian dan santunan 

Jumlah realisasi dokumen 
penerima ganti kerugian dan 

santunan 
X100% 

Penerima santunan 

Jumlah target dokumen 

penerima ganti kerugian dan 
santunan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERTANAHAN(taji) 

2. TUGAS  :  -  Menginventarisir permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

- Mengumpulkan data permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum; 

- Mempersiapkan data, pengaduan lapangan dan koordinasi;dan 

- Mengetik hasil mediasi permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum. 

3. FUNGSI :  -     

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA 

Tercapainya tertib 

administrasi permasalahan 

tanah Pemerintah dan Badan 

Hukum dengan optimal 

Jumlah dokumen hasil 

permasalahan ganti rugi yang 

teranalisis administrasi 

dokumennya 

Jumlah lokasi permasalahan ganti rugi yang 

teradministrasi dokumennya 
x100% 

Data aduan 

permasalahan ganti 

rugi Jumlah aduan lokasi permasalahan ganti 

rugi yang masuk 

 Jumlah dokumen objek 

redistribusi yang  administrasi 

dokumennya 

Jumlah obyek redistribusi yang 

teradministrasi dokumennya 
x100% 

Data usulan obyek 

redistribusi tanah 

Jumlah usulan objek redistribusi yang 

masuk 

 Jumlah dokumen objek 

terfasilitasinya pengendalian 

pemanfaatan tanah  yang  

administrasi dokumennya 

Jumlah obyek pengendalian pemanfaatan 

tanah negara yang teradmiistrasi dokumenya 
x100% 

Data aduan 

permasalahan tanah 

negara Jumlah permasalahan tanah negara 

 

 

 

KEPALA DINAS PERTANAHAN 

KABUPATEN MALANG 
 

 
 

 
ABDUL KODIR 


