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                          PEMERINTAH  KABUPATEN  SINTANG 

  DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

     Jalan Moch.Saad Telp (0565) 21939 Fax (0565) 21939 

                            SINTANG  -  78614 

 

 

    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

       Nomor : 600/       /DPRKP/II/2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   :  H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

Jabatan   :  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman    

    Kabupaten Sintang 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama   :  dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH 

Jabatan  :  BUPATI SINTANG 

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak  pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka sepeti yang 

telah ditetapkan dalam doumen Perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

         Sintang,         Februari 2019 

     Pihak Kedua,         Pihak Pertama, 

   BUPATI SINTANG                KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT 

               DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

             KABUPATEN SINTANG 

 

 

dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH                  H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

                 PEMBINA TINGKAT I 

            NIP.19650813 199703 1 005 
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     PERJANJIAN KINERJA 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Ket 

`1 Meningkatkan kualitas  

permukiman yang layak 

dengan penyediaan sarana 

air minum  

Jumlah sarana dan 

prasarana air minum (SPAM) 

perkotaan dan perdesaan 

yang dibangun 

Paket  

 Meningkatkan kualitas 

sarana air bersih/sumur 

bor untuk pemenuhan air 

bersih bagi masyarakat 

Jumlah  air bersih dan 

sumur bor yang dibangun 

Paket  

2 Meningkatkan kualitas 

sarana sanitasi dan MCK 

yang baik untuk 

mewujudkan lingkungan 

yang sehat 

 Jumlah Sanitasi yang 

dibangun 

Paket  

 Jumlah MK yang 

dibangun 

Paket  

3 Meningkatkan kualitas jalan 

dan jembatan untuk 

pergerakan orang dan 

barang 

 Jumlah jalan lingkungan 

perdesaan dan perkotaan 

yang dibangun. 

Paket  

 Jumlah jalan lingkungan 

perdesaan dan perkotaan 

yang di rehabilitasi dan 

dilakukan peningkatan  

Paket  

 Jumlah jembatan 

perdesaan dan perkotaan  

yang dibangun dan 

direhabilitasi 

Paket  

4 Meningkatkan kualitas 

saluran drainase 

,turap/talut bronjong untuk 

menciptakan lingkungan 

yang  aman berkualitas 

 Jumlah saluran drainase 

yang dibangun 

Paket  

 Jumlah turap dan  

talut/bronjong yang 

dibangun 

Paket  

5 Meningkatkan kualitas 

bangunan gedung sesuai 

standar teknis dan teknologi 

rancang bangun dengan 

memperhatikan 

keselamatan dan keamanan 

serta  ramah lingkungan 

 Jumlah gedung 

pemerintah yang 

dibangun dan 

direhabilitasi 

  

 Jumlah fasilitas umum 

yang dibangun 

Paket  

 Jumlah fasilitas umum 

yang dilakukan penataan 

 

paket  
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Meningkatkan kualitas 

pembangunan rumah layak 

huni bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

(MBR)  

Jumlah rumah layak huni 

yang dibangun dan 

direhalitasi  

 

Kk  

7 Meningkatkan kualitas 

kekayaan budaya untuk 

meningkakan kunjungan 

wisata dan sarana olahraga 

yang berkualitas 

 Jumlah rumah adat yang 

dibangun 

 Jumlah rumah adat 

melayu yang dibangun 

 

paket  

 Meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana 

olahraga 

 Jumlah sarana dan 

prasarana olahraga yang 

dibangun 

 Jumlah sarana olah raga 

yang dirhabilitasi 

paket  

8 Meningkatkan kualitas 

pengelolaan administrasi 

yang tepat waktu dan 

akuntabel  

meningkatkan kualitas 

sumber daya aparatur 

sesuai tugas dan fungsi 

dengan pemenuhan 

 sarana dan prasarana 

yang berkualitas 

 Prosentase ketepatan 

waktu pelaporan yang 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

%  

 Prosentase aparatur yang 

mengikuti diklat sesuai 

tugas dan fungsi 

%  

 Jumlah sarana dan 

prasarana pendukung 

administrasi  perkantoran 

Unit  

 

PROGRAM                     ANGGARAN            

1. Pembanguna  saluran drainase/gorong-gorong  Rp.   8.154.890.000 

2. Pembangunan Turap/talut/bronjong    Rp.   1.028.000.000 

3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan  Rp. 29.831.334.000 

4. Pembangunan jembatan     Rp.      323.400.000 

5. Program pengembangan perumahan    Rp.      244.974.395 

6. Program lingkungan sehat perumahan   Rp.  31.901.929.300 

7. Pembangunan lingkungan Fasilitas umum   Rp.    4.201.600.000 

8. Program pengelolaan kekayaan budaya   Rp.    6.356.512.500 

9. Program pengembangan wil.strategis cepat tumbuh Rp.       614.758.000 

10. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp.       552.450.000 

11. Program pelayanan administrasi perkantoran  Rp.    1.353.696.795 

12. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.  12.377.200.000 

13. Program peningkatan disiplin aparatur   Rp.         18.900.000 

14. Program peningkatan sumber daya aparatur  Rp.       163.200.000 

15. Prog.peningkatan sistem pelaporan & capaian kinerja Rp.         62.831.100 

16. Pemerintahan umum      Rp.         40.000.000 
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Sintang,     Februari 2019 

BUPATI SINTANG         Kepala Dinas Perumahan Rakyat 

         Dan Kawasan Permukiman 

               Kabupaten Sintang 

 

     

dr.JAROT WINARNO,M.Med.PH         H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

              NIP.19650813 199703 1 005 
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                             PEMERINTAH  KABUPATEN  SINTANG 

  DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

          Jalan Moch.Saad Telp (0565) 21939 Fax (0565) 21939 

                                SINTANG  -  78614 

 

 

            PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (REVISI) 

     Nomor : 600/       /DPRKP/XII/2019 

 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   :  H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

Jabatan   :  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman    

    Kabupaten Sintang 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama   :  dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH 

Jabatan  :  BUPATI SINTANG 

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak  pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka sepeti yang 

telah ditetapkan dalam doumen Perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

        Sintang,         Desember 2019 

     Pihak Kedua,          Pihak Pertama, 

   BUPATI SINTANG                KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT 

              DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

           KABUPATEN SINTANG 

 

 

dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH               H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

             PEMBINA TINGKAT I 

        NIP.19650813 199703 1 005 
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     PERJANJIAN KINERJA (REVISI) 

  No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Ket 

`1 Meningkatkan kualitas  

permukiman yang layak 

dengan penyediaan 

sarana air minum  

Jumlah sarana dan 

prasarana air minum 

(SPAM) perkotaan dan 

perdesaan yang dibangun 

Paket  

 Meningkatkan kualitas 

sarana air bersih/sumur 

bor untuk pemenuhan 

air bersih bagi 

masyarakat 

Jumlah  air bersih dan 

sumur bor yang 

dibangun 

Paket  

2 Meningkatkan kualitas 

sarana sanitasi dan MCK 

yang baik untuk 

mewujudkan lingkungan 

yang sehat 

 Jumlah Sanitasi yang 

dibangun  

Paket  

 Jumlah MK yang 

dibangun 

Paket  

3 Meningkatkan kualitas 

jalan dan jembatan 

untuk pergerakan orang 

dan barang 

 Jumlah jalan 

lingkungan perdesaan 

dan perkotaan yang 

dibangun. 

Paket  

 Jumlah jalan 

lingkungan perdesaan 

dan perkotaan yang di 

rehabilitasi dan 

dilakukan peningkatan  

Paket  

 Jumlah jembatan 

perdesaan dan 

perkotaan  yang 

dibangun dan 

direhabilitasi 

Paket  

4 Meningkatkan kualitas 

saluran drainase 

,turap/talut bronjong 

untuk menciptakan 

lingkungan yang  aman 

berkualitas 

 Jumlah saluran 

drainase yang 

dibangun 

Paket  

 Jumlah turap dan  

talut/bronjong yang 

dibangun 

Paket  

5 Meningkatkan kualitas 

bangunan gedung sesuai 

standar teknis dan 

teknologi rancang 

bangun dengan 

memperhatikan 

 Jumlah gedung 

pemerintah yang 

dibangun dan 

direhabilitasi 

  

 Jumlah fasilitas 

umum yang dibangun 

Paket  

  



  

 7 

 

keselamatan dan 

keamanan serta  ramah 

lingkungan 

 Jumlah fasilitas 

umum yang dilakukan 

penataan 

 

paket  

6 

 

 

Meningkatkan kualitas 

pembangunan rumah 

layak huni bagi 

masyarakat 

berpenghasilan rendah 

(MBR)  

Jumlah rumah layak 

huni yang dibangun dan 

direhalitasi  

 

Paket  

7 Meningkatkan kualitas 

kekayaan budaya untuk 

meningkakan kunjungan 

wisata dan sarana 

olahraga yang 

berkualitas 

 Jumlah rumah adat 

yang dibangun 

 Jumlah rumah adat 

melayu yang dibangun 

 Jumlah gedung seni 

yang dibangun 

 

paket  

 Meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana 

olahraga 

 Jumlah sarana dan 

prasarana olahraga 

yang dibangun 

 Jumlah sarana olah 

raga yang 

direhabilitasi 

paket  

8 Meningkatkan kualitas 

pengelolaan administrasi 

yang tepat waktu dan 

akuntabel dengan 

meningkatkan kualitas 

sumber daya aparatur 

sesuai tugas dan fungsi 

dengan pemenuhan 

sarana dan prasarana 

yang berkualitas 

 Prosentase ketepatan 

waktu pelaporan yang 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku 

%  

 Jumlah aparatur yang 

mengikuti diklat 

sesuai tugas dan 

fungsi 

org  

 Jumlah sarana dan 

prasarana pendukung 

administrasi  

perkantoran 

Unit  

 

 

PROGRAM                     ANGGARAN            

1. Pembangunan  saluran drainase/gorong-gorong  Rp. 10.628.902.550 

2. Pembangunan Turap/talut/bronjong    Rp.   1.201.750.000 

3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan  Rp. 38.245.335.400 

4. Pembangunan jembatan     Rp.   1.050.438.800 

5. Program pengembangan perumahan    Rp.      398.159.300 

6. Program lingkungan sehat perumahan   Rp.  44.090.286.500 

7. Pembangunan lingkungan Fasilitas umum   Rp.    6.351.600.000 
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8. Program pengelolaan kekayaan budaya   Rp.    6.280.862.500 

9. Program pengembangan wil.strategis cepat tumbuh Rp.       747.658.000 

10. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp.       696.250.000 

11. Program pelayanan administrasi perkantoran  Rp.    1.353.696.795 

12. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.  17.554.923.503 

13. Program peningkatan disiplin aparatur   Rp.         18.900.000 

14. Program peningkatan sumber daya aparatur  Rp.         115.75.000 

15. Prog.peningkatan sistem pelaporan & capaian kinerja Rp.         62.831.100 

16. Pemerintahan umum      Rp.         40.000.000 

Sintang,    Desember 2019 

BUPATI SINTANG         Kepala Dinas Perumahan Rakyat 

         Dan Kawasan Permukiman 

               Kabupaten Sintang 

 

     

dr.JAROT WINARNO,M.Med.PH         H.ZULKARNAIN,ST.,MT 

              NIP.19650813 199703 1 005 
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