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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu telah 

menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun kedua dari implementasi 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu 2017 – 2021 yang telah memberikan arah dan focus bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. 

Laporan akuntabilitas ini secara garis besar berisikan informasi mengenai 

rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 yang merupakan sasaran 

kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 serta capaian kinerja 

(performance result) yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama 

tahun 2018 melalui pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam recana 

kinerja. Capaian kinerja ini kemudian dianalisis lebih lanjut sebagai langkah 

perbaikan kinerja pada tahun – tahun berikutnya. 

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dalam 

peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya menuju 

“IndramayuRemajaTiga”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan 

upaya mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah, 

diterapkan sistem manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tergambar 

dalam Gambar 1.  

 

 

 

  

 

Gambar 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja 

 

SAKIP merupakan siklus akuntabilitas kinerja yang terdiri dari tahap 

perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, penetapan kinerja, pengukuran 

kinerja, dan pelaporan kinerja. Perencanaan strategis yang telah disusun untuk 

kurun waktu 5 (lima) tahun diturunkan menjadi Perencanaan Kinerja tahunan, 

yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Penganggaran Kinerja 

berupa RKA dan DPA. Penetapan Kinerja disusun sebagai perikatan perjanjian 

kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah. Selanjutnya dilakukan 

Perencanaan 
Stratejik 

Indikator 
Kinerja 



 

 

  LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  - 2018 |   H a l  2 

 

Pengukuran Kinerja terhadap pelaksanaan DPA dan Pelaporan Kinerja sebagai 

pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi OPD. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sebagai tindak lanjut 

dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang salah satunya mengatur bahwa Instansi 

Pemerintah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas bertujuan untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada para 

stakeholder dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas KKN sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi 

Presiden No. 7 tahun 1999. Disamping itu LAKIP juga dapat dijadikan acuan 

sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban instansi 

pemerintah selama melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran. Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP adalah 

sebagai bentuk transparansi instansi pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.   

 

1.3. DATA UMUM OPD 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Indramayu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sedangkan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 
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4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang. 

5. Pelaksanaan pengelolaan UPT. 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar  2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 
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1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang. 

e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

f. Pelaksanaan pengelolaan UPT. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2.   Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas 

di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan 

program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 

b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja Dinas. 

c. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja 

Dinas. 

d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas. 

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. 

f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas. 
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g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan. 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. 

i. Penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati.  

j. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Dinas. 

k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Sekretaris membawahi   : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan 

pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, 

keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup 

Dinas. 

b. Pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan.  

c. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. 

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

e. Pengelolaan administrasi perlengkapan. 

f. Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas. 

g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, 

pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban. 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan 

keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

pengelolaan keuangan Dinas. 

b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas. 

c. Pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah Membayar (SPM) Dinas. 

d. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang. 

e. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas.  

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan 

pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas. Untuk 

penyelenggaraan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas. 

c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan 

Perjanjian Kinerja Dinas. 

d. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas. 

e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program 

kerja Dinas. 

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 

penunjang pelaksanaan tugas.  

g. Penyiapan bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Bupati. 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air 

baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, 

pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan 

pelestarian sumber daya air. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, 

pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan 

pelestarian sumber daya air. 

c. Pembinaan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan 

dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber 

daya air. 

d. Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah 

sungai dalam Daerah.  

e. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

f. Penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai 

kewenangan Daerah. 

g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah 

sungai. 

h. Pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, 

dan pantai. 

i. Pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir dan kekeringan. 

j. Pelaksanaan koordinasi pengendalian banjir dan kekeringan. 

k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi banjir dan kekeringan. 

l. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan sungai 

dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta 

penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 

m. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan 

sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta 

penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 
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n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sungai dan 

pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan 

dan pelestarian sumber daya air. 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahi :  

a. Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai 

b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Baku 

c. Seksi Penanggulangan dan Pelestarian Sumber Daya Air 

 

Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

sungai dan pantai. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

sungai dan pantai. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan sungai dan 

pantai. 

d. Penyiapan bahan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah 

sungai sesuai kewenangan Daerah. 

e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program pengendalian 

daya rusak air. 

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada 

wilayah sungai, rawa, dan pantai. 

g. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan 

sungai dan pantai. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pengelolaan sungai dan pantai. 

i. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengelolaan sungai dan pantai. 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Baku dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan air baku, dengan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

dan pengelolaan air baku. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

dan pengelolaan air baku. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengembangan dan 

pengelolaan air baku. 

d. Penyiapan bahan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada 

sumber air yang menjadi kewenangan Daerah. 

e. Penyusunan perencanaan wilayah sungai yang menjadi kewenangannya 

(pola dan rencana wilayah sungai). 

f. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan 

dan pengelolaan air baku. 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pengembangan dan pengelolaan air baku. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan dan pengelolaan air baku. 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Penanggulangan dan Pelestarian Sumber Daya Air dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pelestarian 

sumber daya air, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan 

dan pelestarian sumber daya air. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan 

dan pelestarian sumber daya air. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan 

dan pelestarian sumber daya air. 

d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan pelestarian sumber daya 

air. 
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e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kualitas sumber daya air. 

f. Pelaksanaan pengamatan daerah aliran sungai. 

g. Pelaksanaan operasional kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan. 

h. Penetapan pengelolaan lingkungan kawasan rawan banjir dan kekeringan. 

i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang 

penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkaitdengan 

tugas dan fungsinya. 

 

4. Bidang Tata Teknis Irigasi 

Bidang Tata Teknis Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta 

binaoperasional dan pemeliharaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

Kepala Bidang Tata Teknis Irigasi mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, 

rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta binaoperasional dan 

pemeliharaan. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, 

rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta binaoperasional dan 

pemeliharaan. 

c. Pembinaan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi 

sarana dan prasarana irigasi, serta binaoperasional dan pemeliharaan. 

d. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada 

daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah. 

e. Penetapan kebijakan pengelolaan air irigasi dan pola pengelolaan sumber 

daya air pada daerah irigasi. 

f. Pembentukan komisi irigasi dan wadah koordinasi irigasi pada daerah 

irigasi. 

g. Pelaksanaan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan 

dan pengusahaan air irigasi pada daerah irigasi. 
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h. Pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban 

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air irigasi pada daerah irigasi. 

i. Pelaksanaan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan 

dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan 

irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 

j. Pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan 

sumber air irigasi. 

k. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi daerah irigasi serta 

pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada 

daerah irigasi. 

l. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada daerah irigasi. 

m. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan 

jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta 

binaoperasional dan pemeliharaan. 

n. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, 

serta binaoperasional dan pemeliharaan. 

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan 

irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta binaoperasional dan 

pemeliharaan. 

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Tata Teknis Irigasi, membawahi:  

a. Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi 

b. Seksi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Irigasi 

c. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan 

 

Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

jaringan irigasi. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

jaringan irigasi. 
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c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengembangan jaringan 

irigasi. 

d. Penyiapan bahan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem 

irigasi yang menjadi kewenangan Daerah. 

e. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pengelolaan air irigasi dan pola 

pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi. 

f. Penyiapan bahan pembentukan komisi irigas dan wadah koordinasi irigasi 

pada daerah irigasi. 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin atas penyediaan, 

peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air irigasi pada daerah irigasi. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi daerah 

irigasi serta pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi. 

i. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan 

dalam pengelolaan sumber air irigasi. 

j. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan 

jaringan irigasi. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pengembangan jaringan irigasi. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan jaringan irigasi. 

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, dengan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sarana 

dan prasarana irigasi. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi 

sarana dan prasarana irigasi. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang rehabilitasi sarana dan 

prasarana irigasi. 

d. Pelaksanaan operasional peningkatan dan rehabilitasi irigasi. 
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e. Penyiapan bahan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, 

pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi 

pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 

f. Penyiapan bahan pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan 

ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air irigasi pada daerah 

irigasi. 

g. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan penetapan 

pendayagunaan jaringan irigasi. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi. 

i. Penyiapan bahan peningkatan sumber daya air dan irigasi pada daerah 

irigasi. 

j. Penyiapan bahan pengawasan dan peningkatan sumber daya air serta 

rehabilitasi irigasi pada daerah irigasi. 

k. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang rehabilitasi 

sarana dan prasarana irigasi. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi. 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang binaoperasional dan pemeliharaan, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina operasional 

dan pemeliharaan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang binaoperasional 

dan pemeliharaan. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang binaoperasional dan 

pemeliharaan. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi 

pada daerah irigasi. 
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e. Penyiapan bahan pelaksanaanoperasional kegiatan hidrologi dan 

hidrometri. 

f. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kualitas air. 

g. Penyiapan bahan pengembangan pola pemeliharaan sumber daya air 

irigasi pada daerah irigasi. 

h. Penyiapan bahan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada 

daerah irigasi. 

i. Penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan aset irigasi. 

j. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani 

Pemakai Air (P3A). 

k. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang bina 

operasional dan pemeliharaan. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang bina operasional dan pemeliharaan. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina 

operasional dan pemeliharaan. 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

5. Bidang Jalan 

Bidang Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar, dengan  fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, 

rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, 

rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar. 

c. Pembinaan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan 

pemeliharaan jalan dan trotoar. 

d. Penyediaan jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

e. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan dan status jalan kabupaten. 

f. Penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, 

perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan 

pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan 

trotoar. 
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g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan 

pengolahan data jalan dan trotoar. 

h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jalan dan trotoar. 

i. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan jalan, leger jalan, dan perizinan. 

j. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan 

ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 

k. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jalan 

dan trotoar. 

l. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan 

pemeliharaan jalan dan trotoar. 

m. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana jalan. 

n. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di bidang jalan. 

o. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, 

serta pelaksanaan konstruksi jalan dan trotoar. 

p. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar. 

q. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan 

trotoar. 

r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar. 

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Jalan membawahi:  

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan 

b. Seksi Rehabilitasi Jalan 

c. Seksi Pemeliharaan Jalan. 

 

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan trotoar, 

dengan fungsi: 
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan 

peningkatan jalan dan trotoar. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan 

dan peningkatan jalan dan trotoar. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan dan 

peningkatan jalan dan trotoar. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan 

jalan dan trotoar. 

e. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan dan status 

jalan kabupaten. 

f. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data 

dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran 

biaya pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dan trotoar. 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan 

desain teknik, dan pengolahan data jalan dan trotoar. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional dan pengawasan kegiatan 

pembangunan dan peningkatan jalan dan trotoar. 

i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan 

dan peningkatan jalan dan trotoar. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan trotoar. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan dan peningkatan jalan dan trotoar. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Rehabilitasi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang rehabilitasi jalan dan trotoar, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi jalan 

dan trotoar. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi jalan 

dan trotoar. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi jalan dan 

trotoar. 
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d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan dan trotoar. 

e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi jalan dan 

trotoar. 

f. Pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi jalan dan trotoar. 

g. Pelaksanaan pengawasan rehabilitasi jalan dan trotoar. 

h. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang rehabilitasi 

jalan dan trotoar. 

i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang rehabilitasi jalan dan trotoar. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

rehabilitasi jalan dan trotoar. 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang pemeliharaan jalan dan trotoar, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan 

dan trotoar. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan 

jalan dan trotoar. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan 

trotoar. 

d. Penyiapan bahan perumusan dan pengaturan teknis pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan, leger jalan dan perizinan. 

e. Penyiapan bahan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan 

pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan. 

f. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data 

kondisi jalan dan trotoar. 

g. Penyiapan bahan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 

jalan dan trotoar. 

h. Penyiapan bahan pengelolaan operasional kegiatan pemeliharaan jalan 

kabupaten dan trotoar. 
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i. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan 

prasarana jalan. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di 

bidang jalan. 

k. Penyiapan bahan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, 

pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan trotoar. 

l. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemeliharaan 

jalan dan trotoar. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pemeliharaan jalan dan trotoar. 

n. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemeliharaan jalan dan trotoar. 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6. Bidang Jembatan 

Bidang Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan, 

penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Jembatan mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. 

c. Pembinaan teknis di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, 

rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. 

d. Penyediaan jembatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

e. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan jembatan. 

f. Penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, 

perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan 

pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan 

jembatan. 

g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan 

pengolahan data jembatan. 
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h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jembatan. 

i. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan jembatan. 

j. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan. 

k. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan 

pemeliharaan jembatan. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan 

prasarana jembatan. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di 

bidang jembatan. 

n. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, 

serta pelaksanaan konstruksi jembatan. 

o. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, 

penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. 

p. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang 

pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan 

jembatan. 

q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penggantian, 

peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Jembatan membawahi:  

a. Seksi Pembangunan, Penggantian, dan Peningkatan Jembatan 

b. Seksi Rehabilitasi Jembatan 

c. Seksi Pemeliharaan Jembatan 

 

Seksi Pembangunan, Penggantian, dan Peningkatan Jembatan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, dan 

peningkatan jembatan, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, 

penggantian, dan peningkatan jembatan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, 

penggantian, dan peningkatan jembatan. 
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c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan, penggantian, 

dan peningkatan jembatan. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggantian, dan 

peningkatan jembatan. 

e. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan jembatan. 

f. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data 

dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran 

biaya pekerjaan pembangunan, penggantian, dan peningkatan jembatan. 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan 

desain teknik, dan pengolahan data jembatan. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional dan pengawasan kegiatan 

pembangunan, penggantian, dan peningkatan jembatan. 

i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, 

penggantian, dan peningkatan jembatan. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pembangunan, penggantian, dan peningkatan jembatan. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan, penggantian, dan peningkatan jembatan. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Rehabilitasi Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang rehabilitasi jembatan, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi 

jembatan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi 

jembatan. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang rehabilitasi jembatan. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jembatan. 

e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi jembatan. 

f. Pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi jembatan. 

g. Pelaksanaan pengawasan rehabilitasi jembatan. 

h. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang rehabilitasi 

jembatan. 
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i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang rehabilitasi jembatan. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

rehabilitasi jembatan. 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang pemeliharaan jembatan, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan 

jembatan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan 

jembatan. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemeliharaan jembatan. 

d. Penyiapan bahan perumusan dan pengaturan teknis pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan. 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

data kondisi jembatan. 

f. Penyiapan bahan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 

jembatan. 

g. Penyiapan bahan pengelolaan operasional kegiatan pemeliharaan 

jembatan. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan 

prasarana jembatan. 

i. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di 

bidang jembatan. 

j. Penyiapan bahan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, 

pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jembatan. 

k. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemeliharaan 

jembatan. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pemeliharaan jembatan. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemeliharaan jembatan. 
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n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

7. Bidang Tata Bangunan 

Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, 

penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan 

pemanfaatan bangunan gedung. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan 

pemanfaatan bangunan gedung. 

c. Pembinaan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan 

bangunan gedung. 

d. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk 

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi 

bangunan gedung. 

e. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah. 

f. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, 

penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah, 

termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi 

Bangunan Gedung. 

g. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, 

semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi 

bencana. 

h. Pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan 

pembebasan bangunan kegiatan/proyek. 

i. Pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. 

j. Pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai 

dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan. 

k. Pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

l. Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 
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m. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolan bangunan gedung dan rumah 

negara yang menjadi aset pemerintah Daerah. 

n. Penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan 

yang berskala lokal. 

o. Pelaksanaan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada 

perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan dan penaksiran 

bangunan gedung. 

p. Penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 

q. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat daerah pada Sistem 

Informasi Pembina Jasa Konstruksi. 

r. Penyediaan layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

s. Penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib 

penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 

t. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan, 

penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. 

u. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, 

penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. 

v. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penaksiran, 

dan pemanfaatan bangunan gedung. 

w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Tata Bangunan membawahi:  

a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung 

b. Seksi Penaksiran Bangunan Gedung 

c. Seksi Pemanfaatan Bangunan Gedung  

 

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

bangunan gedung. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

bangunan gedung. 
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c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perencanaan bangunan 

gedung. 

d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan 

gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun 

di lokasi bencana. 

e. Penyiapan bahan penyusunan standar harga satuan bangunan gedung. 

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung 

pemerintah/negara. 

g. Penyiapan bahan penyusunan usulan program perencanaan teknis 

bangunan gedung dan infrastruktur milik pemerintah/negara. 

h. Penyiapan bahan perencanaan teknis bangunan gedung dan infrastruktur 

milik pemerintah/negara. 

i. Penyiapan bahan penyusunan usulan pembangunan gedung dan 

infrastruktur milik pemerintah/negara. 

j. Penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi tentang teknis bangunan 

gedung. 

k. Penyiapan bahan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis 

kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan bangunan 

gedung. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan teknis 

tentang pelaksanaan bangunan gedung pemerintah/negara. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolan bangunan 

gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah. 

n. Penyiapan bahan penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 

o. Penyiapan bahan penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat 

Daerah pada sistem informasi pembina jasa konstruksi. 

p. Penyiapan bahan penyediaan layanan izin usaha jasa konstruksi. 

q. Penyiapan bahan penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, 

tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 

r. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan 

bangunan gedung. 

s. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang perencanaan bangunan gedung. 

t. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan bangunan gedung. 
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u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Penaksiran Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang penaksiran bangunan gedung, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penaksiran 

bangunan gedung. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penaksiran 

bangunan gedung. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang penaksiran bangunan 

gedung. 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan 

untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek. 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung 

pemerintah/negara berdasarkan usia bangunan. 

f. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan gedung secara berkala berdasarkan kehandalan 

bangunan gedung pemerintah/negara. 

g. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan pendataan 

penaksiran bangunan gedung pemerintah/negara. 

h. Penyiapan bahan pelaksanaan penaksiran bangunan gedung 

pemerintah/negara tentang kerusakan bangunan. 

i. Penyiapan bahan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis 

kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait penaksiran bangunan 

gedung. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil 

penaksiran bangunan. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan survey harga bahan bekas bangunan yang 

bernilai ekonomis. 

l. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penaksiran 

bangunan gedung. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang penaksiran bangunan gedung. 
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n. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penaksiran 

bangunan gedung. 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pemanfaatan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pemanfaatan bangunan gedung, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 

bangunan gedung. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 

bangunan gedung. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemanfaatan bangunan 

gedung. 

d. Penyiapan bahan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, 

termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik 

fungsi bangunan gedung. 

e. Penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya 

di Daerah. 

f. Penyiapan bahan penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan 

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi 

kewenangan Daerah, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 

sertifikasi laik fungsi bangunan gedung. 

g. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 

h. Penyiapan bahan penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi 

dan dilestarikan yang berskala lokal. 

i. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan monitoring dan 

evaluasi bangunan gedung non pemerintah berdasarkan pencapaian Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung non 

pemerintah berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 

k. Penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi tentang teknis bangunan 

gedung laik fungsi kepada masyarakat. 
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l. Penyiapan bahan pemberian advis teknis bangunan gedung sebagai syarat 

kelengkapan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung kepada 

pemohon pemilik bangunan. 

m. Penyiapan bahan pemberian bantuan pengelola teknis bangunan gedung 

non pemerintah yang dilaksanakan pihak ketiga. 

n. Penyiapan bahan pengendalian bangunan gedung berdasarkan 

perencanaan teknis sesuai dengan garis sempadan. 

o. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang 

pelaksanaan bangunan gedung non pemerintah sesuai Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

p. Penyiapan bahan pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai 

dengan aturan. 

q. Penyiapan bahan pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan 

yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan. 

r. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

s. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemanfaatan 

bangunan gedung. 

t. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pemanfaatan bangunan gedung. 

u. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan bangunan gedung. 

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

8. Bidang Penataan Ruang 

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan teknis di bidang 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang, dengan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknisdi bidangperencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
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c. Pembinaan teknis di bidangperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

d. Pelaksanaanpenyusunan pedoman penataan ruang kabupaten. 

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten. 

f. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang. 

g. Pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 

h. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana 

tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata ruang 

kabupaten. 

i. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang 

kabupaten. 

j. Pelaksanaan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten. 

k. Pelaksanaan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat 

kabupaten. 

l. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 

m. Pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat 

kabupaten. 

n. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 

o. Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang 

kabupaten. 

p. Pelaksanaan pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang. 

q. Pelaksanaan penataan dan penyiapan peta untuk perencanaan tata ruang. 

r. Pelaksanaan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang 

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 

s. Pelaksanaan pemantauan dan pengendaliandi bidang perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

t. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Penataan Ruang membawahi:  

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang 
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b. Seksi Pemanfaatan Ruang 

c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang perencanaan tata ruang, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata 

ruang. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata 

ruang. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perencanaan tata ruang. 

d. Penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang 

kabupaten. 

e. Penyiapan bahan pengembangan data dan informasi bidang penataan 

ruang. 

f. Penyiapan bahan penataan dan penyiapan peta untuk perencanaan tata 

ruang. 

g. Penyiapan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang 

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 

h. Penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, 

rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata 

ruang kabupaten. 

i. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan ruang kabupaten. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 

kabupaten. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data/informasi yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang wilayah 

kabupaten meliputi kawasan strategis, kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan lainnya. 

l. Penyiapan peta untuk keperluan penyusunan tata ruang dan kawasan. 

m. Penyiapan bahan penyusunan bahan rencana tata ruang kawasan dan 

sistem informasi rencana tata ruang kawasan. 

n. Penyiapan bahan pemberian bantuan teknis/bahan pertimbangan 

rekomendasi teknis terhadap penyusunan rencana tata ruang. 
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o. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan 

tata ruang. 

p. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang perencanaan tata ruang. 

q. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan tata ruang. 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang pemanfaatan ruang, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 

ruang. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 

ruang. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemanfaatan ruang. 

d. Penyiapan bahan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang 

kabupaten. 

e. Penyiapan bahan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem 

kabupaten. 

f. Penyiapan bahan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat 

kabupaten. 

g. Penyiapan bahan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 

h. Penyiapan bahan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat 

kabupaten. 

i. Penyiapan bahan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data/informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang meliputi kawasan 

strategis, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta kawasan lainnya. 

k. Penyiapan bahan penyusunan bahan peta dalam rangka pemanfaatan 

ruang kawasan strategis, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan lainnya. 
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l. Penyiapan bahan penyusunan program rencana tindak dan program 

prioritas pemanfaatan ruang, dan kawasan serta penyelenggaraan sistem 

informasi manajemen pemanfaatan ruang. 

m. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, kriteria teknis, pedoman, 

serta mekanisme/prosedur dalam pemanfaatan ruang dan kawasan 

strategis, ruang serta kawasan perkotaan dan perdesaan, ruang serta 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang dan kawasan lainnya. 

n. Penyiapan bahan pemberian bantuan teknis pemanfaatan ruang serta 

pertimbangan/rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruang. 

o. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemanfaatan 

ruang. 

p. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pemanfaatan ruang. 

q. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan ruang. 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

d. Penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan 

ruang. 

e. Penyiapan bahan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab 

masyarakat bidang penataan ruang. 

f. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi 

yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kawasan 

strategis, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta kawasan lainnya. 
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g. Penyiapan bahan penyusunan program rencana tindak dan program 

prioritas pengendalian pemanfaatan ruang serta penyelenggaraan sistem 

informasi manajemen pengendalian pemanfaatan ruang. 

h. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, kriteria teknis, pedoman 

serta mekanisme/prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan 

kawasan strategis, ruang dan kawasan perkotaan dan pedesaan, ruang dan 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ruang dan kawasan lainnya. 

i. Penyiapan bahan pemberian bantuan teknis pengendalian pemanfaatan 

ruang serta pertimbangan/rekomendasi teknis terhadap pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

j. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di 

bidang pengendalian pemanfaatan ruang. 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh 

seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala. 

 

1.4. RENCANA STRATEGIS  

Rencana Strategis (Renstra) SKPD berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Renstra pada prinsipnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Indramayu 

Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 

2021.  

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 merupakan revisi 

atas dokumen Renstra ketiga dinas pembentuknya, yaitu Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang merupakan penggabungan dari Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDATamben); 

Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Penyusunan Dokumen Renstra 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 

2017 – 2021 dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu serta 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu merupakan rencana 

pembangunan jangka menengah yang akan menjadi acuan penyusunan 

Rencana Kerja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana 

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Dengan adanya Rencana 

Strategis SKPD, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, 

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara kabupaten 

dengan provinsi dan pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan.  

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, 

sebagai bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis, dilakukan 

secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Kepala Dinas 

dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja tersebut. 

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit terendah hingga tingkat 

Kepala Dinas melalui perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan 
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hasil yang telah diraih, perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan 

sebagai progres capaian baik kegiatan maupun program. Pengukuran kinerja 

dilaksanakan tiap tahun sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan 

evaluasi dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan tahunan yang 

disampaikan kepada Bupati yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 

Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran OPD 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Visi adalah rumusan umum 

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

NO TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1 Menjaga kondisi 
Infrastruktur Jalan, 
Jembatan dan Sumber 
Daya Air 

Terjaganya Infrastruktur 
Jalan, Jembatan dan 
Sumber Daya Air 
dengan Kondisi Baik 

1) Kualitas Jalan dan Jembatan 
Baik  

2) Infrastruktur Sumberdaya Air 
Dengan Kondisi Baik 

2 Memelihara dan 
Terbangunnya Bangunan 
Strategis Penunjang 
Kegiatan Sosial, Ekonomi 
dan Pemerintahan 

Terpelihara dan 
Terbangunnya 
Bangunan Strategis 
Penunjang Kegiatan 
Sosial, Ekonomi dan 
Pemerintahan 

Pengembangan Wilayah Strategis 
dan Cepat Tumbuh 

3 Menyediakan Dokumen 
Rencana Tata Ruang 

Tersedianya Dokumen 
Rencana Tata Ruang 

Dokumen rencana tata ruang 

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten 
Indramayu:  
Terwujudnya infrastruktur 
pekerjaan umum yang handal 
secara seimbang dan berkelanjutan 
selaras dengan peruntukan ruang. 

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Indramayu: 
1. Mengelola dan Mewujudkan 

Infrastruktur Transportasi dan Sumber 
Daya Air Secara Efektif dan Efisien 
Untuk Kesejahteraan Masyarakat. 

2. Mewujudkan Penyelenggaraan 
Pembangunan di Bidang Pekerjaan 
umum dan penataan ruang Yang 
Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan 
dan Kemandirian. 

3. Mewujudkan  Penataan Ruang Yang 
Serasi dan Seimbang. 
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Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu kemudian direview dengan hasil sebagaimana 

tercantum dalam Tabel 2. Review tersebut dilakukan terutama pada perubahan 

indikator kinerja agar lebih terukur dan terarah dan hsil review tersebut akan 

dijadikan inti pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021. 

 

Tabel 2. Perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN INDIKATOR 

SASARAN 

Terwujudnya 

infrastruktur 

pekerjaan 

umum yang 

efektif dan 

efisien secara 

seimbang dan 

berkelanjutan 

selaras 

dengan 

peruntukan 

ruang 

1. Mengelola 

dan 

Mewujudkan 

Infrastruktur 

Sumber Daya 

Air Secara 

Efektif dan 

Efisien. 

1. Mengelola 

Sumber Daya Air 

untuk 

Meningkatkan 

Ketersediaan Air 

Irigasi Secara 

Berkelanjutan. 

Cakupan 

layanan air 

irigasi untuk 

pertanian (%) 

Terpenuhinya 

kebutuhan air 

irigasi  untuk 

pertanian rakyat 

pada sistem 

irigasi yang 

sudah ada 

sesuai dengan 

kewenangannya 

1. Cakupan 

layanan air 

irigasi untuk 

pertanian (%) 

2. Kapasitas 

ketersediaan 

air irigasi 

untuk 

pertanian (M
3
) 

2. Mewujudkan 

sistem jaringan 

jalan yang 

efektif dan 

efisien. 

2. Mempercepat 

Waktu Tempuh 

arus Orang, 

Barang dan Jasa 

Prosentase 

jaringan jalan 

dengan waktu 

tempuh 60 

km/jam (%) 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

jaringan jalan 

Kabupaten 

Prosentase 

jaringan jalan 

berkondisi 

baik (%) 

3. Mewujudkan 

bangunan 

gedung 

pemerintahan 

yang efektif 

dan efisien 

3.Mewujudkan 

ketersediaan 

bangunan 

Gedung 

pemerintahan 

yang sesuai 

kebutuhan 

Prosentase 

ketersediaan 

bangunan 

Gedung 

pemerintahan 

yang sesuai 

kebutuhan (%) 

Tersedianya 

bangunan 

gedung sesuai 

standar 

Prosentase 

gedung 

pemerintahan 

yang sesuai 

standar (%) 

4. Mewujudkan 

penataan 

ruang yang 

serasi dan 

seimbang. 

4. Meningkatkan 

ketersediaan 

informasi 

penataan ruang 

Prosentase 

dokumen 

rencana tata 

ruang yang di-

perda-kan (%) 

Meningkatnya 

legalitas 

dokumen 

rencana tata 

ruang 

Prosentase 

dokumen 

rencana tata 

ruang yang di-

Perda-kan (%) 

 

Strategi dan Kebijakan OPD 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, strategi adalah langkah-langkah 

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan 

adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk 
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mencapai tujuan, sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu Strategis 

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang adalah: 

1. Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan 

infrastruktur secara massif. 

2. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta 

masih adanya kesenjangan atar wilayah, memerlukan pengembangan 

infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor. 

3. Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Indramayu dalam 

mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

4. Kerusakan infrstruktur pekerjaan umum sehingga memerlukan penanganan 

infrastruktur yang inovatif. 

5. Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi. 

Strategi DPUPR Kabupaten Indramayu:  

1. Penguatan basis data pembangunan infrastruktur. 
2. Mengembangkan, meningkatkan, merehabilitasi, dan memelihara infrastruktur 

pekerjaan umum. 
3. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi serta pengelolaan 

jaringan irigasi dengan melibatkan para petani pemakai air. 
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana penampung air baik alamiah maupun 

buatan dan optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan 
Sumber Daya Air lainnya. 

5. Meningkatkan tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang. 
6. Menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten. 

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas umum penunjang  kegiatan masyarakat. 

Arah Kebijakan DPUPR Kabupaten Indramayu:  

1. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas 
masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan 
keberdayaan masyarakat. 

2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana 
Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, didukung keselarasan dan 
pemerataan pembangunan. 

3. Penguatan peran lintas sektor dalam pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang 
komprehensifitas regulasi dan validitas data. 

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

pekerjaan umum. 
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6. Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi 

standar teknis 

7. Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas 

umum. 

8. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang 

tidak sesuai peruntukannya, baik pada daerah ruang manfaat jalan 

(rumaja), daerah sempadan sungai, tanggul-tanggul irigasi, dll. 

 

Program Prioritas dan Kegiatan Indikatif 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu telah menetapkan program-program 

prioritas yang dilaksanakan selama pada tahun 2018 sebagai berikut : 

1. Sasaran Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air 

dengan Kondisi Baik, melalui program-program sebagai berikut: 

a. Program Pemeliharaan, Rehab, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

b. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi Pembangunan Infrastruktur 

Sumber Daya Air dan Energi Terbarukan 

2. Sasaran Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang 

Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, melalui program Infrastruktur 

Strategis Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan. 

3. SasaranTersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang, melalui Program 

Tata Ruang. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Berisi tentang uraian singkat/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Berisi uraian tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran  
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BAB IV PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan Saran  

Lampiran-Lampiran 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja (Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Perjanjian kinerja merupakan 

bentuk perjanjian OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Perjanjian Kinerja, dan 

dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. 

IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Nomor: 050/KEP.45/PE/2017 tentang Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. IKU 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, dan digunakan untuk: 

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 

b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran 

c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 

d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu Tahun 2017-2021 

 

IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB CARA PERHITUNGAN 
TIPE 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

 
1 

 
Terjaganya Infrastruktur Jalan, 
Jembatan dan Sumber Daya 
Air dengan Kondisi Baik 

 
1) Kualitas jalan dan 

jembatan baik 

 
Kondisi jalan dan jembatan baik : 

(Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi 
baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100% 

 
Kumulatif 

 

 
% 
 

 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 
Kabupaten Indramayu 

   
2) Infrastruktur 

sumberdaya air 
dengan kondisi baik 

 
 
 

 
Penyediaan air baku : 

(Cakupan luasan layanan air baku untuk 
kebutuhan pertanian) 
 
Luas genangan banjir : 

(Cakupan luasan areal genangan banjir yang 
ditangani dalam satu tahun anggaran) 

 
Non Kumulatif 

 
 
 
 

Non Kumulatif 

 
Ha 

 
 
 
 

Ha 
 

 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 
Kabupaten Indramayu 
 

 
2 

 
Terpelihara dan Terbangunnya 
Bangunan Strategis Penunjang 
Kegiatan Sosial, Ekonomi dan 
Pemerintahan 

 
1) Pengembangan 

wilayah strategis dan 
cepat tumbuh 

 
Terbangunnya bangunan gedung 
pemerintahan : 

(Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun 
dan dipelihara dalam satu tahun anggaran) 

 
Non Kumulatif 

 
 

 

 
Unit 

 
 

 

 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 
Kabupaten Indramayu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terbangunnya sarana ibadah 
(Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana 
ibadah yang dibangun/ dipelihara) 
 
Tertatanya ruang publik di Bantaran Sungai 
Cimanuk 

(Prosentase pelaksanaan penataan ruang 
publik di Bantaran Sungai Cimanuk) 
 
Terbangunnya sarana kesehatan 

(Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana 
kesehatan yang dibangun/ dipelihara) 

 

Kumulatif 
 
 
 
 

Kumulatif 
 
 
 
 
 

Kumulatif 

 

% 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

% 

 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 
Kabupaten Indramayu 
 

 
3 

 
Tersedianya Dokumen 
Rencana Tata Ruang 

 
Dokumen tata ruang 

 
Penyusunan dokumen tata ruang 

(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia 
/disusun dalam satu tahun anggaran) 

 
Non Kumulatif 

 
Dokumen 
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Perjanjian Kinerja memuat target yang harus dicapai beserta 

indikatornya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan kinerja. 

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 

merupakan hasil proses penjabaran Rencana Strategis 2017 – 2021 dengan 

mempertimbangkan aspek alokasi anggaran, Daftar Skala Prioritas (DSP), 

aspek strategi, aspek kebijakan, dan aspek aspirasi masyarakat dalam upaya 

pencapaian visi dan misi dinas yang dapat memberikan kontribusi nyata secara 

signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu. 

Proses penetapan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 digambarkan dalam skema pada 

Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Skema Penyusunan Renstra/Renja OPD 

 

 

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada 

Tabel 4.  

 

 

 

 

RENSTRA 
PEMDA 

 

RKPD 

 

KUA 

 

PPA 

RAPBD 

 

APBD 

RENSTRA OPD 

 

RENJA OPD 

 

RKA 

 

DPA 

 

RENSTRA 

 

RENJA 

 



 

 

  LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  - 2018 |   H a l  43 

 

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terjaganya Infrastruktur 
Jalan, Jembatan dan 
Sumber Daya Air dengan 
Kondisi Baik 

- a) Kualitas jalan dan jembatan baik 
b) Infrastruktur sumberdaya air dengan 

kondisi baik: 

- Layanan air baku untuk pertanian 
- Areal genangan banjir 

 

62,97% 
 
 

180.995 Ha 
10.500 Ha 

2 Terpelihara dan 
Terbangunnya Bangunan 
Strategis Penunjang 
Kegiatan Sosial, Ekonomi 
dan Pemerintahan 

- Pengembangan wilayah strategis dan cepat 
tumbuh: 

- Terbangunnya sarana ibadah 
- Tertatanya ruang publik di bantaran 

Cimanuk 

- Terbangunnya sarana kesehatan  
- Terbangunnya bangunan gedung 

pemerintahan 

 
 

63,28 % 
88,33 % 

 
100,00 % 

5 Unit 

3 Tersedianya Dokumen 
Rencana Tata Ruang 

- Dokumen tata ruang 2 Dok. 

 

Tanggungjawab pencapaian target sasaran strategis tersebut dibagi 

habis kepada setiap level struktur organisasi dengan dilakukan Perjanjian 

Kinerja Berjenjang sebagaimana pembagian tanggungjawab dalam casecading 

terlampir. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja program dan kegiatan merupakan 

pengukuran sampai sejauh mana tingkat capaian kinerja kegiatan dan program 

memberikan kontribusi terhadap tingkat capaian sasaran yang kemudian 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 

Program-program strategis yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 adalah: 

1. Program Pemeliharaan, Rehab, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan 

Jembatan bertujuan untuk menjaga kondisi infrastruktur transportasi 

sehingga distribusi orang dan barang dapat berjalan dengan lancar, efisien, 

dan efektif.  

2. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi Pembangunan Infrastruktur Sumber 

Daya Air dan Energi Terbarukan bertujuan untuk menjaga kondisi 

infrastruktur sumber daya air sehingga kebutuhan air baku untuk irigasi 

dapat terpenuhi dan dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

3. Program Infrastruktur Strategis Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi dan 

Pemerintahan bertujuan menyediakan fasilitas umum untuk mendorong 

aspek perekonomian, lingkungan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya 

masyarakat, dan Pemerintahan. 

4. Program Tata Ruang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan pengelolaan 

tata ruang yang efektif dan dinamis dan mewujudkan keselarasan tata ruang 

yang berbasis pelestarian lingkungan. 

Capaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dinilai melalui 

Evaluasi Capaian Kinerja. Evaluasi Capaian Kinerja mencakup penetapan 

indikator kinerja dan tingkat pencapaian indikator kinerja yang dituangkan 

dalam Formulir Pengukuran Kinerja. Skema Evaluasi Capaian kinerja tahunan 

OPD dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Skema Evaluasi Capaian Kinerja SKPD 

 

Evaluasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, 

dalam tahun 2018 mempunyai 3 (tiga) buah sasaran strategis yang didukung 

oleh 4 (empat) indikator sasaran. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat 

dalam tabel dalam Format I. 

 

Format I. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu Tahun 2018 

 
No 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

Tahun 2018 

Target Realisasi Nilai 
Capaian 

(%) 

1. 1. Kualitas jalan dan jembatan baik % 62,97 63,25 100,44 

2. Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi 
baik: 

    

- Layanan air baku untuk pertanian Ha 180.995 205.486 113,53 

- Areal genangan banjir Ha 10.500 8.061 123,23 

2. Pengembangan wilayah strategis dan cepat 
tumbuh: 

%    

- Terbangunnya sarana ibadah % 63,28 63,28 100,00 

- Tertatanya ruang publik di bantaran 
Cimanuk 

% 88,33 88,33 100,00 

- Terbangunnya sarana kesehatan % 100,00 100,00 100,00 

- Terbangunnya bangunan gedung 
pemerintahan 

Unit 5 5 100,00 

3. Dokumen tata ruang Dok 2 2 100,00 

Rata-rata capaian sasaran 104,53 

RENSTRA 
PEMDA 

 

RKPD 

 

KUA 

 

PPA 

 

RAPBD 

 

APBD 

 

RENSTRA 

OPD 

 

RENJA OPD 

 

RKA 

 

DPA 

 

LAKIP 
PEMDA 

 

LAKIP 
SKPD 

 

RENCANA 

KERJA 

 

RENCANA 

STRATEJIK 

 

EVALUASI 
KINERJA 
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Realisasi sasaran “Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan 

Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik” adalah: 

a. Target indikator kinerja “Kualitas jalan dan jembatan baik” adalah 62,97%, 

tealisasi sebesar 63,25% (nilai capaian 100,44%). Kualitas jalan dipengaruhi 

oleh naik turunnya kondisi jalan. Panjang jalan yang ditangani akan 

mempengaruhi pada penambahan panjang jalan berkondisi baik. Disamping 

itu terjadi juga penurunan kondisi jalan yang dipengaruhi oleh umur jalan, 

konstruksi jalan, lancarnya drainase, beban angkutan, pondasi jalan dan 

kondisi tanah dasar.  

b. Target indikator kinerja “Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik” 

terdiri dari dua sub indikator yaitu Layanan air baku untuk pertanian dan 

areal genangan banjir. Target Layanan air baku untuk pertanian adalah 

180.995 Ha, terealisasi sebesar 205.486 Ha (nilai capaian 113,53%). Hal ini 

dikarenakan curah hujan cukup menjamin ketersediaan air baku secara 

merata baik pada bangunan penampung air, saluran-saluran pembawa, 

sampai menuju saluran pembuang dan adanya perbaikan dan pemeliharaan 

terhadap saluran irigasi dan bangunan pintu air. Selain itu, adanya 

peningkatan kapasitas daya tamping air baku pada Bendungan Jatigede 

yang menyuplai air ke Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) 

Cipanas II. Target areal genangan banjir adalah 10.500 Ha, terealisasi 

pengurangan genangan banjir menjadi seluas 8.061 Ha (nilai capaian 

123,23%). Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul 

kritis atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area 

genangan banjir seluas 900 Ha.  

 

Realisasi sasaran “Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis 

Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan” dengan indikator 

kinerja “Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh” adalah: 

a. Target sub indikator Terbangunnya sarana ibadah adalah 63,28%, 

terealisasi sebesar 63,28% (nilai  capaian 100,00%). 

b. Target sub indikator Tertatanya ruang publik di bantaran Cimanuk adalah 

88,33%, terealisasi sebesar 88,33% (nilai capaian 100,00%).  

c. Target sub indikator Terbangunnya sarana kesehatan adalah 100,00%, 

terealisasi sebesar 100,00% (nilai capaian 100,00%).  



 

 

  LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  - 2018 |   H a l  47 

 

d. Target sub indikator Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan adalah 

5 unit, terealisasi sebesar 5 unit (nilai capaian 100,00%). 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 

target. 

Sedangkan sasaran “Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang” 

didukung satu indikator kinerja yaitu “Dokumen tata ruang” dengan target 

sebanyak 2 dokumen. Realisasi tercapai sebanyak 2 dokumen (nilai capaian 

100,00%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan 

anggaran sesuai target. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2018, Tahun 2017, dan 

Tahun 2016 

1) Capaian Kinerja Sasaran Kesatu  

Capaian Kinerja Sasaran I pada tahun 2016, 2017, dan 2018 termuat dalam 

Format II.a. 

 

Format II.a. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I  

Tahun 2016, 2017, dan 2018 

Sasaran 1 : Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

2016 2017 2018 

Target Realisas
i 

Target Realisa
si 

Target Realisa
si 

1 2 3 3 4 5 4 5 

1 Kualitas jalan dan jembatan 
baik 

68,35 % 68,39 % 68,50 % 62,82 % 62,97 % 63,25 % 

2 Infrastruktur sumberdaya 
air dengan kondisi baik: 

      

- Layanan air baku untuk 
pertanian 

168.656 
Ha 

198.656 
Ha 

169.923 
Ha 

204.700 
Ha 

180.995 
Ha 

205.486 
Ha 

- Areal genangan banjir 13.500 
Ha 

10.404 
Ha 

11.500 Ha 8.961 
Ha 

10.500 
Ha 

8.061 
Ha 

% Capaian Sasaran 113,59 110,64 112,07 

 

1. Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Kualitas jalan dan jembatan 

baik dari tahun 2016 s.d. 2018: 

a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu ditargetkan peningkatan 

kualitas jalan dan jembatan menjadi 68,35% dan terealisasi menjadi 

68,39% (capaian kinerja 100,06%). Peningkatan kondisi ini dipengaruhi 

oleh naik  turunnya  kondisi  jalan yang disebabkan antara lain oleh: 
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- Panjang jalan yang ditangani pada tahun anggaran 2016 menambah 

panjang jalan berkondisi baik. 

- Konstruksi yang dilaksanakan berpengaruh pada umur jalan dalam 

menanggung beban lalu lintas yang melewatinya. 

- Adanya penurunan kondisi jalan yang disebabkan oleh umur jalan, 

konstruksi jalan, drainase jalan, beban angkutan, dan kondisi tanah 

dasar. 

 

Perhitungan kondisi jalan tahun 2016 adalah: 

              (Kondisi baik tahun lalu + Penanganan tahun ini - Penurunan kondisi) (Km) 
                   X 100% 

Total Panjang Jalan (Km) 

 
Kondisi Baik Tahun 2015             538,143 Km 

Penanganan Tahun 2016 
- Pembangunan Jalan 
- Rehabilitasi Jalan 
- Peningkatan Jalan 

                         139,755 Km 
  2,565 Km 
51,750 Km 
85,440 Km 

Penurunan kondisi Tahun 2016              119,035 Km 

Kondisi Baik Tahun 2016              558,863 Km 

Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2016              817,163 Km 

 

 

 

b. Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi 68,50%, 

terealisasi menjadi 62,82% (nilai capaian kinerja 91,71%). Hal ini 

disebabkan oleh: 

- Adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik 

meningkat statusnya menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 

Km dari total panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 yakni 

817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang 5,68%. Daftar 

nama ruas berikut panjang jalan kabupaten yang berubah status 

menjadi jalan propinsi sebagaimana terlampir. Selain itu, terdapat 

pula ruas jalan desa yang meningkat statusnya sebagaimana 

terlampir. 

- Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran 

target, semula ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% 

menjadi 62,82%. Sehingga capaian kinerja indikator kualitas jalan 
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dan jembatan baik di tahun 2017 secara real adalah perbandingan 

realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar 100,00%. 

 

Perhitungan kondisi jalan tahun 2017 adalah:  

Kondisi Baik Tahun 2016             558,863 Km 

Pengurangan Jalan Berkondisi Baik (Peralihan 
Status Jalan ke Propinsi) 

               46,400 Km 

Kondisi Baik setelah Pengurangan              512,463 Km 

Penanganan Tahun 2017 
- Pembangunan Jalan 
- Rehabilitasi Jalan 
- Peningkatan Jalan 
- Peningkatan Jalan (DAK) 
- Rehabilitasi Jalan (DBHCT) 
- Rehabilitasi Jalan (Banprop) 
- Peningkatan Jalan (Banprop) 

                           55,030 Km 
  4,505 Km 
11,340 Km 
  8,960 Km 
  7,690 Km 
  3,635 km 
  2,800 Km 
16,100 Km 

Penurunan kondisi Tahun 2017               51,049 Km 

Kondisi Baik Tahun 2017              516,444 Km 

Panjang Jalan s.d. Tahun 2016              817,163 Km 

- Jalan Kabupaten Berubah Status Menjadi 
Jalan Propinsi 

          (- 46,400) Km 

- Jalan Desa Berubah Status Menjadi Jalan 
Kabupaten 

              51,343 Km 

Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2017              822,106 Km 

 

 

 

c. Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi 62,97 %%, 

terealisasi menjadi 63,25% (nilai capaian 100,44%). Peningkatan kondisi 

ini dipengaruhi oleh naik  turunnya  kondisi  jalan yang disebabkan oleh: 

- Panjang jalan yang ditangani pada tahun anggaran 2018 menambah 

panjang jalan berkondisi baik. 

- Konstruksi yang dilaksanakan berpengaruh pada umur jalan dalam 

menanggung beban lalu lintas yang melewatinya. 

- Adanya penurunan kondisi jalan yang disebabkan oleh umur jalan, 

konstruksi jalan, drainase jalan, beban angkutan, dan kondisi tanah 

dasar. 

- Adanya peralihan status jalan desa menjadi jalan kabupaten 

sebagaimana terlampir. 
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Perhitungan kondisi jalan tahun 2018: 

Kondisi Baik Tahun 2017             516,444 Km 

Penanganan Tahun 2018 
- Pembangunan Jalan 
- Rehabilitasi Jalan 
- Peningkatan Jalan 
- Peningkatan Jalan (DAK) 
- Peningkatan Jalan (Banprop) 
- Peningkatan Jalan (Banprop Perubahan) 
- Rehabilitasi Jalan (Banprop Perubahan) 

                           48,431 Km 
  1,880 Km 
  9,300 Km 
   6,916 Km 
   7,250 Km 
 14,830 Km 
   3,610 Km 

 
  4,645 Km 

Penurunan kondisi Tahun 2018               42,523 Km 

Kondisi Baik Tahun 2018              522,352 Km 

Panjang Jalan s.d. Tahun 2017              822,106 Km 

Jalan Desa Berubah Status Menjadi Jalan 
Kabupaten 

                3,730 Km 

Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2018              825,836 Km 

 

 

 

2. Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Infrastruktur sumberdaya air 

dengan kondisi baik dari tahun 2016 s.d. 2018: 

a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Indramayu, layanan air baku untuk pertanian ditargetkan 

seluas 168.656 Ha, dan terealisasi seluas 198.656 Ha (nilai capaian 

117,79%). Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah curah 

hujan di Indramayu cukup menjamin ketersediaan air baku secara 

merata baik pada bangunan penampungan air, saluran-saluran 

pembawa sampai menuju saluran pembuang. 

 

Luas layanan air baku tahun 2016  (Ha) =  (Luas layanan air baku pada mt.I  
+ Luas layanan air baku pada mt.II) 
  

Luas layanan air baku pada mt.I            108.020 Ha 

Luas layanan air baku pada mt.II              90.636 Ha 

Luas layanan air baku Tahun 2016             198.656 Ha 

 

Target untuk indikator Areal genangan banjir pada tahun 2016 adalah 

seluas 13.500 Ha, terealisasi seluas 10.404 Ha (nilai capaian kinerja 

122,93%). Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-

tanggul kritis atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi 

area genangan banjir seluas 3.096 Ha. 
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Areal genangan banjir tahun 2016 (Ha) =  Target luas penanganan genangan banjir   
- Hasil penanganan kegiatan tahun 

2016)  
 

Luas target penanganan genangan banjir            13.500  Ha 

Hasil  penanganan Tahun 2016               3.096 Ha 

Luas genangan banjir Tahun 2016 10.404 Ha 

 

b. Pada tahun 2017, target Layanan air baku untuk pertanian adalah seluas 

169.923 Ha terealisasi seluas 204.700 Ha (nilai capaian adalah 

120,47%). Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah curah 

hujan di Indramayu yang saat itu cukup menjamin ketersediaan air baku 

secara merata baik pada bangunan penampungan air, saluran-saluran 

pembawa sampai menuju saluran pembuang. 

 

Luas layanan air baku tahun 2017  (Ha) =  (Luas layanan air baku pada mt.I  
+ Luas layanan air baku pada mt.II)  
 

Luas layanan air baku pada mt.I            108.020 Ha 

Luas layanan air baku pada mt.II              96.680 Ha 

Luas layanan air baku Tahun 2017              204.700 Ha 

 

Target untuk indikator areal genangan banjir tahun 2017 adalah seluas 

11.500 Ha, terealisasi menjadi 8.961 Ha (nilai capaian kinerja 122,08%). 

Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul kritis 

atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area 

genangan banjir seluas 1.096 Ha. 

 
Areal genangan banjir tahun 2017 (Ha) =  Target luas penanganan genangan banjir   

- Hasil penanganan kegiatan tahun 
2017)  
 

Luas target penanganan genangan banjir              11.500 Ha 

Hasil  penanganan Tahun 2017                 1.096 Ha 

Luas genangan banjir Tahun 2017 8.961Ha 

 

c. Pada tahun 2018, target Layanan air baku untuk pertanian adalah seluas 

180.995 Ha terealisasi seluas 205.486 Ha (nilai capaian adalah 

113,53%). Hal ini dikarenakan curah hujan cukup menjamin ketersediaan 

air baku secara merata baik pada bangunan penampung air, saluran-

saluran pembawa, sampai menuju saluran pembuang dan adanya 

perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi dan bangunan 

pintu air. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas daya tampung air 

baku pada Bendungan Jatigede yang menyuplai air ke Daerah Irigasi 

(DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II. 
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Luas layanan air baku tahun 2018 (Ha)    = (Luas layanan air baku pada mt.I  
+ Luas layanan air baku pada mt.II)  
 

Luas layanan air baku pada mt.I            107.985 Ha 

Luas layanan air baku pada mt.II              97.501 Ha 

Luas layanan air baku Tahun 2018              205.486 Ha 

 

Target untuk indikator areal genangan banjir tahun 2018 adalah seluas 

10.500 Ha, terealisasi menjadi 8.061 Ha (nilai capaian kinerja 123,23%). 

Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul kritis 

atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area 

genangan banjir seluas 2.439 Ha. 

 
Areal genangan banjir tahun 2018 (Ha) =  Target luas penanganan genangan banjir   

- Hasil penanganan kegiatan tahun 
2018)  
 

Luas target penanganan genangan banjir             10.500 Ha 

Hasil  penanganan Tahun 2018                  2.439 Ha 

Luas genangan banjir Tahun 2018              8.061  Ha 

 

3. Dari uraian di atas, capaian kinerja rata-rata sasaran Terjaganya 

Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik 

tahun 2016 dan tahun 2017 berturut-turut adalah 113,59% dan 110,64%. 

Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah 107,51%.  

a. Kualitas jalan dan jembatan mengalami peningkatan dan penurunan 

kondisi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Panjang 

jalan yang ditangani akan mempengaruhi pada penambahan panjang 

jalan berkondisi baik. Disamping itu terjadi juga penurunan kondisi jalan 

yang dipengaruhi oleh umur jalan, konstruksi jalan, lancarnya drainase, 

beban angkutan, pondasi jalan dan kondisi tanah dasar. Adanya 

peralihan status jalan kabupaten menjadi jalan propinsi maupun jalan 

desa menjadi jalan kabupaten turut mempengaruhi prosentase kondisi 

baik jaringan jalan kabupaten.  

b. Layanan air baku selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan 

cakupan luasan layanan. Hal ini dikarenakan curah hujan cukup 

menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan 

penampung air, saluran-saluran pembawa, sampai menuju saluran 

pembuang dan adanya perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran 

irigasi dan bangunan pintu air. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas 

daya tampung air baku pada Bendungan Jatigede yang menyuplai air ke 

Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II. 
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c. Untuk indikator areal genangan banjir, luasan areal genangan banjir 

merupakan luasan yang diperkirakan/berpotensi mengalami genangan 

banjir bila titik-titik tanggul kritis yang telah diinventarisir mengalami jebol. 

Dengan ditanganinya titik-titik tanggul kritis setiap tahun, maka luasan 

wilayah yang berpotensi banjir tersebut akan berkurang. 

 

2) Capaian Kinerja Sasaran Kedua 

Capaian Kinerja Sasaran II pada tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat 

pada Format II.b. 

 

Format II.b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II  

Tahun 2016, 2017, dan 2018 

Sasaran 2 : Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, 
Ekonomi dan Pemerintahan 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

2016 2017 2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 3 4 5 4 5 

1 Pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh: 

      

- Terbangunnya sarana 
ibadah 

34,46% 
 

34,46% 
 

49,89% 
 

62,74% 
 

63,28 63,28 

- Tertatanya ruang publik di 
bantaran Cimanuk 

38,32% 39,47% 59,37% 71,06% 88,33 88,33 

- Terbangunnya sarana 
kesehatan 

33,27% 33,27% 49,63% 49,74% 100,00 100,00 

- Terbangunnya bangunan 
gedung pemerintahan 

6 6 8 8 5 5 

% Capaian Sasaran 101,00 111,42 100 

 

Perbandingan capaian kinerja indikator Pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh dari tahun 2017 s.d. 2018: 

a. Sub indikator Terbangunnya sarana ibadah: 

- Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Cipta Karya ditargetkan prosentase pembangunan fisik 34,46% 

dan terealisasi 34,46% (nilai capaian 100,00%). 

- Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan prosentase 

pembangunan fisik 49,89% dan terealisasi 62,74% (nilai capaian 

125,76%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat dari adanya 
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penambahan anggaran dari APBD Provinsi senilai Rp 25 Milyar, 

sehingga prosentase kumulatif sampai dengan tahun 2017 melampaui 

target menjadi 62,74 %. 

- Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan prosentase 

pembangunan fisik 63,28% dan terealisasi 63,28% (nilai capaian 

100,00%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan 

anggaran sesuai target. 

b. Sub indikator Tertatanya ruang publik di bantaran Cimanuk: 

- Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Cipta Karya ditargetkan 38,32% dan terealisasi 39,47% (nilai 

capaian sebesar 103,00%). Hal ini akibat adanya tambahan anggaran 

pada APBD-P tahun 2016. 

- Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan prosentase 59,37% dan terealisasi 71,06% (nilai capaian 

kinerja 119,69%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat adanya 

penambahan anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 10 Milyar, 

sehingga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 71,06% 

melampaui target tahun 2017 yaitu 59,37%.  

- Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan prosentase 88,33% dan terealisasi 88,33% (nilai capaian 

100,00%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan 

anggaran sesuai target. 

c. Sub indikator Terbangunnya sarana kesehatan: 

- Pada tahun 2016, ditargetkan prosentase pembangunan fisik mencapai 

33,27% dan terealisasi sebesar 33,27% (nilai capaian 100,00%). 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran 

sesuai target. 

- Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan prosentase 49,63% dan terealisasi 49,74% (nilai capaian 

adalah 100,22%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat  adanya 

penambahan anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 1,5 Milyar, 

sehingga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 49,74 % 

melampaui target tahun 2017 yaitu 49,63 %. 
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- Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan prosentase 100,00% dan terealisasi 100,00% (nilai capaian 

sebesar 100,00%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan 

kebutuhan anggaran sesuai target. 

d. Sub indikator Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan 

- Pada tahun 2016 terjadi perhitungan ulang terhadap kondisi gedung 

kantor pemerintahan (SKPD dan Kecamatan). Kondisi eksisting jumlah 

gedung kantor pemerintahan adalah sebanyak 62 gedung, dan yang 

berkondisi layak serta representative adalah sebanyak 11 gedung. Pada 

tahun tersebut melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu ditargetkan terbangunnya 

bangunan gedung pemerintahan sejumlah 6 unit gedung dan 6 gedung 

kantor pemerintahan (nilai capaian 100%. Capaian kinerja ini 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

- Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan sejumlah 8 unit gedung dan terealisasi sejumlah 8 gedung 

kantor pemerintahan (nilai capaian 100%). Capaian kinerja ini 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

- Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menargetkan sejumlah 5 unit gedung dan terealisasi sejumlah 5 gedung 

kantor pemerintahan (nilai capaian 100%). Capaian kinerja ini 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

Dari uraian di atas, Capaian kinerja rata-rata sasaran Pengembangan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh tahun 2016 dan tahun 2017 berturut-

turut adalah 101,00% dan 111,42%. Capaian kinerja pada tahun 2018 

adalah 100,00%. Capaian kinerja tiga tahun berturut-turut tersebut 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target, bahkan 

pada tahun 2017 mendapat penambahan anggaran dari APBD Provinsi 

sehingga meningkatkan prosentase fisik kegiatan. 

 

3) Capaian Kinerja Sasaran Ketiga 

Capaian Kinerja Sasaran III pada tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat 

pada Format II.c. 
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Format II.c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III  

Tahun 2016, 2017, dan 2018 

Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang 

No Indikator 
Kinerja 

Capaian Kinerja 

2016 2017 2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 3 4 5 4 5 

1 Dokumen Tata 
Ruang 

8 Unit 8  Unit 8  Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit 

% Capaian Sasaran 100,00 100,00 100,00 

 

Perbandingan capaian kinerja indikator Dokumen Tata Ruang dari tahun 2016 

s.d. 2018: 

a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Cipta Karya ditargetkan sebanyak 8 Dokumen RDTR dan terealisasi 8 

Dokumen RDTR (nilai capaian 100%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 

pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

b. Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebanyak 8 

Dokumen RDTR, dan terealisasi 8 Dokumen RDTR (nilai capaian 100%). 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran 

sesuai target. 

c. Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebanyak 2 

Dokumen RDTR, dan terealisasi 2 Dokumen RDTR (nilai capaian 100%). 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran 

sesuai target. 

Dari uraian di atas, Capaian kinerja rata-rata sasaran Tersedianya Dokumen 

Rencana Tata Ruang 2016 dan tahun 2017 adalah 100%. Capaian kinerja 

pada tahun 2018 adalah 100%. Capaian kinerja 100% selama tiga tahun 

berturut-turut ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 

target. 

 

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 terhadap Target Jangka Menengah 
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yang tercantum dalam Resntra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Format III. 

 

Format III. Perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Dengan Renstra 

 
No 

 
Target 

Renstra 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

Tahun 2018 

Target Realisasi Nilai 
Capaian 

(%) 

1. 68,65 1. Kualitas jalan dan jembatan baik % 62,97 63,25 100,44 

 2. Infrastruktur sumberdaya air 
dengan kondisi baik: 

    

180.723 - Layanan air baku untuk 
pertanian 

Ha 180.995 205.486 113,53 

10.500 - Areal genangan banjir Ha 10.500 8.061 123,23 

2.  Pengembangan wilayah strategis dan 
cepat tumbuh: 

%    

61,72 - Terbangunnya sarana ibadah % 63,28 63,28 100,00 

59,37 - Tertatanya ruang publik di 
bantaran Cimanuk 

% 88,33 88,33 100,00 

65,77 - Terbangunnya sarana 
kesehatan 

% 100,00 100,00 100,00 

1 - Terbangunnya bangunan 
gedung pemerintahan 

Unit 5 5 100,00 

3. 2 Dokumen tata ruang Dok 2 2 100,00 

Rata-rata capaian sasaran   104,53 

 

Untuk indikator kinerja kualitas jalan dan jembatan baik, target Renstra 

untuk tahun 2018 adalah 68,65% sedangkan target dalam Renja tahun 2018 

adalah 62,97%, dengan realisasi sebesar 63,25%. Nilai capaian untuk indikator 

ini adalah 100,44% terhadap target Renja atau 92,13% terhadap Renstra. 

Perbedaan target antara Renstra dan Renja terutama disebabkan adanya 

peralihan status jalan kabupaten ke propinsi dan jalan desa ke kabupaten 

sebagaimana diuraikan di atas, yang mengakibatkan terjadinya selisih nilai 

prosentase capaian antara Renstra dan Renja. 

Untuk indikator kinerja layanan air baku untuk pertanian, target renstra 

tahun 2018 adalah seluas 180.723 Ha dan target dalam Renja tahun 2018 

adalah seluas 180.995 Ha, dengan realisasi seluas 205.486 Ha. Nilai capaian 

untuk indikator ini adalah 113,53% terhadap target Renja atau 113,70% 

terhadap Renstra. Perbedaan target tersebut adalah respon dari adanya 

peningkatan kapasitas daya tampung air baku pada Bendungan Jatigede yang 

menyuplai air ke Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II. 

Realisasi yang melampaui target Renstra dan Renja disebabkan curah hujan 

cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan 

penampung air, saluran-saluran pembawa, sampai menuju saluran pembuang 
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dan adanya perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi dan 

bangunan pintu air, serta peningkatan kapasitas daya tampung air baku pada 

Bendungan Jatigede seperti yang diuraikan di atas. 

Untuk indikator kinerja Terbangunnya sarana strategis dan cepat 

tumbuh: 

a. Target tahun 2018 sub indikator terbangunnya sarana ibadah target dalam 

Renja adalah sebesar 63,28% dan dalam Renstra adalah 61,72%, dengan 

realisasi sebesar 63,28%. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 100,00% 

terhadap target Renja dan 102,53% terhadap Renstra. Capaian kinerja ini 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

Peningkatan capaian kinerja ini akibat dari adanya penambahan anggaran 

pada tahun 2017 dari APBD Provinsi senilai 25 Milyar, sehingga 

prosentase kumulatif tahun 2017 melampaui target menjadi 62,74 % yang 

berimbas pada percepatan/peningkatan prosentase fisik tahun 2018. 

b. Target tahun 2018 sub indikator tertatanya ruang publik di bantaran sungai 

Cimanuk dalam Renja adalah sebesar 88,33% dan dalam Renstra adalah 

59,37%, dengan realisasi sebesar 88,33%. Nilai capaian untuk indikator ini 

adalah 100,00% terhadap target Renja dan 148,78% terhadap Renstra. 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran 

sesuai target. Peningkatan capaian kinerja ini akibat  adanya penambahan 

anggaran pada tahun 2017 dari APBD Provinsi sebesar 10 Milyar, 

sehinnga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 71,06 % yang 

berimbas pada percepatan/peningkatan prosentase fisik tahun 2018. 

c. Target tahun 2018 sub indikator terbangunnya sarana kesehatan dalam 

Renja adalah sebesar 100,00% dan dalam Renstra adalah 65,77%, dengan 

realisasi sebesar 100,00%. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 

100,00% terhadap target Renja dan 152,05% terhadap Renstra. Capaian 

kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 

target. Peningkatan capaian kinerja ini akibat  adanya penambahan 

anggaran pada tahun 2017 dari APBD Provinsi sebesar 1,5 Milyar, 

sehinnga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 49,74 % yang 

berimbas pada percepatan/peningkatan prosentase fisik tahun 2018. 

d. Target tahun 2018 sub indikator terbangun dan terpeliharanya bangunan 

pemerintah dalam Renja adalah 5 (lima) unit dan dalam Renstra sebanyak 1 

(satu) unit. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 100,00% terhadap target 
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Renja dan 500,00% terhadap Renstra. Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 

pemenuhan kebutuhan anggaran. 

Untuk indikator kinerja tersedianya dokumen tata ruang, target tahun 

2018 baik dalam Renstra maupun dalam Renja adalah 2 dokumen dengan 

realisasi sebanyak 2 dokumen. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 100,00% 

baik terhadap target Renja ataupun terhadap Renstra. Capaian kinerja ini 

dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target. 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 

2018 telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. 

 

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Dengan Standar Nasional 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM 

Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic 

Kedua jenis pelayanan dasar tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati 

Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, 

menjadi kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. 

 

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Tindaklanjut 

Penyebab keberhasilan/kegagalan capain kinerja sebagaimana diuraikan 

di atas berikut tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Tindaklanjut 

 

No Indikator Kinerja Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Tindaklanjut 

1. 1. Kualitas jalan dan 
jembatan baik 

1. Penanganan jalan melalui 
peningkatan/rehabilitasi mampu 
menyumbang pada kenaikan kondisi 
jalan, namun di sisi lain, terjadi 
penurunan kondisi jalan akibat 
pemakaian (terkait dengan umur 
pemakaian, tonase, repetisi beban), 
akibat cuaca, kondisi tanah dasar dan 
lain-lain. 
 

Untuk minimal dapat 
menjaga kondisi jalan, 
kebutuhan anggaran 
diharapkan dapat 
mengimbangi penurunan 
kondisi jalan. 
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2. Adanya beberapa ruas jalan kabupaten 
yang berkondisi baik meningkat statusnya 
menjadi ruas jalan propinsi. Adanya 
beberapa ruas jalan kabupaten yang 
berkondisi baik meningkat statusnya 
menjadi ruas jalan propinsi. 

3. Adanya beberapa ruas jalan desa 
meningkat statusnya menjadi ruas jalan 
kabupaten. 

 
2. Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik: 

 

- Layanan air baku 
untuk pertanian 

1. Curah hujan yang cukup menjamin 
ketersediaan air baku secara merata baik 
pada bangunan penampungan air, 
saluran-saluran pembawa sampai 
menuju saluran pembuang. 

2. Adanya peningkatan kapasitas daya 
tampung air baku pada bendungan 
Jatigede yang menyuplai air ke Daerah 
Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi 
(DI) Cipanas II. 

3. Saluran Irigasi beserta bangunan pintu 
air telah diperbaiki dan dipelihara dengan 
baik. 

Koordinasi/konfirmasi dan 
konsultasi dengan 
steakholders dalam hal ini 
pihak BBWS Cimanuk - 
Cisanggarung agar 
pelaksanaan modernisasi 
jaringan irigasi sesegera 
mungkin dapat 
dilaksanakan. 

- Areal genangan 
banjir 

Dilakukannya penanganan terhadap 
tanggul-tanggul kritis untuk mengurangi 
luasan wilyah potensi banjir. 

Pengurangan areal 
genangan banjir 
memerlukan upaya yang 
lebih komprehensif 
dimulai dari pemetaan 
daerah potensial banjir 
sampai dengan tindakan 
penanganan yang 
terintegrasi dan 
melibatkan banyak sektor. 
Dengan demikian, 
diharapkan kinerja 
pelayanan pengurangan 
areal genangan banjir 
akan lebih bersifat 
persuasif (pencegahan) 
pada daerah-daerah yang 
diperkirakan rawan banjir. 

2. Pengembangan 
wilayah strategis dan 
cepat tumbuh: 

  

- Terbangunnya 
sarana ibadah 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 
pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 
target. 

Untuk mewujudkan 
pembangunan sarana 
ibadah agar terealisasi 
sesuai rencana, maka 
perlu adanya dukungan 
anggaran sesuai  
kebutuhan rencana setiap 
tahunnya, baik yang 
bersumber dari 
Kabupaten, Propinsi, 
maupun Pusat. 
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- Tertatanya ruang 
publik di bantaran 
Cimanuk 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 
pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 
target. 

- Untuk tertatanya ruang 
publik di bantaran 
Cimanuk agar 
terealisasi sesuai 
rencana, maka perlu 
adanya dukungan 
anggaran sesuai  
kebutuhan rencana 
setiap tahunnya, baik 
yang bersumber dari 
Kabupaten, Propinsi, 
maupun Pusat. 

- Penataan bantaran 
sungai cimanuk, bisa 
terwujudnya dengan 
dukungan dari lintas 
instansional dan persan 
serta masyarakat untuk 
menjaga dan 
memelihara ruang 
publik tersebut. 

- Terbangunnya 
sarana kesehatan 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 
pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 
target. 

Sarana dan prasarana 
pelayanan kesehatan 
yang representatif harus 
di dukung dengan SDM 
yang berkualitas dan alat 
kesehatan yang memadai 
guna mewujudkan 
terlaksananya pelayanan 
kesehatan bagi 
masyarakat khususnya 
wilayah Indramayu timur. 

- Terbangunnya 
bangunan gedung 
pemerintahan 

Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 
pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 
target. 

Untuk mewujudkan 
pembangunan gedung 
pemerintahan dimulai  
dengan  perencanaan 
yang baik berdasarkan 
analisa kebutuhkan dan 
standar yang berlaku 
sehingga dihasilkan 
bangunan gedung yang 
representatif fungsional 
serasi dengan 
lingkungannya. 

3. Dokumen tata ruang Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor 
pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai 
target. 

- Agar segera terlaksana 
penyusunan RDTR bagi 
kecamatan yang belum 
memiliki RDTR. 

- Proses Legalisasi 
terhadap RDTR yang 
sudah disusun agar 
segera disahkan. 

 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui 

perbandingan antara target capaian dan target anggaran dengan realisasi 

kegiatan dan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.  
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Tabel 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran 

 
No 

 
Indikator Kinerja 

 
Sat. 

Capaian Anggaran   
Efisiensi 

(%) 
Target Realisasi Nilai 

Capaian 
(%) 

Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Nilai 
Capaian 

(%) 

1. 1. Kualitas jalan dan jembatan baik % 62,97 63,25 100,44 281.124.865.225,00 276.001.754.750,00 98,18 1,82 

2. Infrastruktur sumberdaya air dengan 
kondisi baik: 

        

- Layanan air baku untuk pertanian Ha 180.995 205.486 113,53 107.125.590.000,00 103.299.472.400,00 96,43 3,57 

- Areal genangan banjir Ha 10.500 8.061 123,23 2.896.405.000,00 2.868.247.000,00 99,03 0,97 

2. Pengembangan wilayah strategis dan 
cepat tumbuh: 

        

- Terbangunnya sarana ibadah % 63,28 63,28 100,00 983.035.000,00 869.235.000,00 88,42 11,58 

- Tertatanya ruang publik di 
bantaran Cimanuk 

% 88,33 88,33 100,00 5.890.000.000,00 5.817.591.000,00 98.77 1,23 

- Terbangunnya sarana kesehatan % 100,00 100,00 100,00 77.919.305.000,00 77.509.941.700,00 99,47 0,53 

- Terbangunnya bangunan gedung 
pemerintahan 

Unit 5 5 100,00 18.345.935.000,00 18.299.485.500,00 99,75 0,25 

3. Dokumen tata ruang Dok 2 2 100,00 2.325.000.000,00 2.279.195.207,00 98,03 1,97 

Rata-rata capaian sasaran 102,82 496.610.135.225,00 486.944.922.557,00 98,05 1,95 
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Efisiensi penggunaan anggaran diukur dari realisasi anggaran yang 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana 

anggaran. Efisiensi pada masing-masing sasaran sebagaimana terurai dalam 

Tabel 6., sehingga didapat efisiensi total adalah: 

 

 

 

Efektifitas anggaran diukur dari prosentase anggaran dinas yang 

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis. Dari Tabel Evaluasi Atas 

Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Sasaran Kinerja terlampir, 

pagu yang dialokasikan untuk pencapaian ketiga sasaran adalah sebesar Rp 

496.960.135.225,00. Dengan anggaran total belanja langsung Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sebesar Rp 

549.580.462.675,000 maka didapat nilai efektifitas anggaran terhadap 

pencapaian sasaran sebesar: 

  

 

 

Hal ini berarti bahwa 90,36% anggaran belanja langsung diterapkan 

pada Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran strategis dinas. 

 

Analisis Atas Program dan Kegiatan 

Analisis terhadap sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 terlampir. 

Dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis secara sistematis didukung 

oleh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu. 

 

3.2. REALISASI ANGGARAN 

Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah merupakan proses lalu lintas 

anggaran/pencairan dana pada saat terjadinya transaksi. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 proses pencairan 

dana/anggaran dapat dibedakan sebagai berikut: 
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a. Pencairan dan Pembayaran Langsung (LS) 

b. Pencairan dan Pembayaran Uang Persediaan/Uang Panjar (UP) 

c. Pencairan dan Pembayaran Ganti Uang (GU) 

Berikut ini adalah bagan alir (flow chart) masing-masing sistem 

pencairan dan pembayaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flow Chart Sistem Pencairan Langsung (LS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Flow Chart Sistem Pencairan Ganti Uang (GU) 
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Gambar 7. Flow Chart Sistem Pencairan Uang Persediaan (UP) 

 

Laporan Keuangan 

 APBD 2018 (Rp) APBDP 2018 (Rp) Realisasi (Rp) 

Belanja Tidak Langsung 26.132.684.062,00 24.965.779.886,00 24.906.116.508,00 

Belanja Langsung 364.151.553.000,00 549.580.462.675,00 539.044.676.159,00 

TOTAL 390.284.237.062,00 574.546.242.541,00 563.950.792.667,00 

 

a. Anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu dialokasikan pada 8 (delapan) program dan 87 

(delapan puluh tujuh) kegiatan.  

b. Anggaran Belanja Tidak Langsung yang semula Rp 26.132.684.062,00 (Dua 

Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan 

Puluh Empat Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) berubah menjadi Rp 

24.965.779.886,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh 

Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan 

Puluh Enam Rupiah) disebabkan ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang mutasi, pensiun, dan meninggal dunia. 

c. Anggaran Belanja Langsung yang semula Rp 364.151.553.000,00 (Tiga 

Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus 

Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 

549.580.462.675,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus 
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Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh 

Puluh Lima Rupiah). Anggaran belanja langsung bertambah sebesar Rp 

185.428.909.675,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua 

Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh 

Puluh Lima Rupiah) disebabkan adanya beberapa pekerjaan tambahan dan 

pergeseran jumlah anggaran dan adanya beberapa pekerjaan tambahan 

dari Bantuan Propinsi Jawa Barat. 

d. Dalam tahun 2018, tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan belanja.  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

 

1.1. KESIMPULAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang adalah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang salah 

satunya mengatur bahwa Instansi Pemerintah diharuskan menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Laporan Akuntabilitas bertujuan untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada para 

stakeholder dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas KKN sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi 

Presiden No. 7 tahun 1999. Disamping itu, LAKIP juga dapat dijadikan acuan 

sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

Program-program strategis yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 adalah Program 

Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya 

Air dan Energi Terbarukan; Program Tata Ruang; dan Program Infrastruktur 

Strategis Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintah. Secara umum 

capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu Tahun 2018, telah sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja. Tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu yang tercermin dari: 

a. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 104,53%, yang terdiri dari: 

1) Nilai capaian Sasaran I “Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan 

dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik” adalah 112,07%, terdiri 

dari: 

- Indikator kinerja “Kualitas jalan dan jembatan baik” sebesar 

100,44%.  

- Indikator kinerja “Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi 

baik” sub indikator Layanan air baku untuk pertanian sebesar 



 

 

  LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  - 2018 |   H a l  68 

 

113,53% dan sub indikator areal genangan banjir adalah adalah 

123,23%. 

2) Nilai capaian Sasaran II “Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan 

Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan” 

dengan indikator kinerja “Pengembangan wilayah strategis dan cepat 

tumbuh” adalah 100%, terdiri dari: 

- Sub indikator Terbangunnya sarana ibadah adalah 100,00%. 

- Sub indikator Tertatanya ruang publik di bantaran Cimanuk 

adalah 100,00%.  

- Sub indikator Terbangunnya sarana kesehatan adalah 100,00%. 

- Sub indikator Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan 

100,00%. 

3) Nilai capaian Sasaran III “Tersedianya Dokumen Rencana Tata 

Ruang” adalah 100,00%. 

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 1,95%. 

c. Efektifitas penggunaan sumber daya adalah 90,36%. 

d. Tanggungjawab pencapaian target sasaran strategis telah dilakukan 

melalui Perjanjian Kinerja Berjenjang kepada setiap level struktur 

organisasi. 

e. Pencapaian sasaran strategis telah secara sistematis didukung oleh 

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. 

 

1.2. SARAN 

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal 

dalam mendukung sosial, ekonomi dan pemerintahan, diperlukan dukungan 

dana cukup besar yang diakomodir dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) Kabupaten Indramayu serta bantuan dari berbagai sumber 

yaitu APBD Propinsi, APBN, dan BLN (Bantuan Luar Negeri) maupun Pihak 

Ketiga. Selain dukungan dana yang harus disediakan, diperlukan pula 

dukungan Sumber Daya Manusia dan kerjasama yang harmonis dengan SKPD 

atau pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik dan lancar dalam pelaksanaan 

berbagai kegiatan akan memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan. 



CASCADING 

PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018

Sasaran Strategis 2

1. Infrastruktur sumber daya air dengan kondisi baik
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Indikator Sasaran Indikator Sasaran Indikator Sasaran Indikator Sasaran

2. Kualitas jalan dan jembatan baik Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dokumen Rencana Tata Ruang

Terjaganya kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang 

Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang

1.Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Sumber Daya Air 2. Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang 

Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

3. Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang

Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 3

1. Mengelola dan Mewujudkan Infrastruktur Transportasi dan Sumber Daya Air Secara Efektif dan Efisien Untuk Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan di Bidang 

Pekerjaan umum dan penataan ruang Yang Berbasis 

Pemberdayaan, Kemitraan dan Kemandirian.

3. Mewujudkan penataan ruang yang serasi dan seimbang.

TUJUAN TUJUAN TUJUAN

KEPALA DINAS

Visi: Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang

MISI MISI MISI



Lampiran …….

Sasaran Strategis 1 : Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik

Target Realisasi Niai Capaian (%)

1.03.1.03.01.17 1 Program Pemeliharaan, Rehab., Peningkatan, Pembangunan Jalan dan 

Jembatan

Kualitas jalan dan jembatan berkondisi baik % 62,97 63,25 100,44

1.03.1.03.01.17.01 - Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi M 9.300 9.300 100

1.03.1.03.01.17.02 - Peningkatan Jalan Panjang jalan yang ditingkatkan M 6.916 6.916 100

1.03.1.03.01.17.03 - Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang dipelihara M 250.000 182.508 73,00

1.03.1.03.01.17.04 - Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara Unit 22 22 100

1.03.1.03.01.17.06 - Perencanaan Jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan yang disusun Dokumen 1 1 100

1.03.1.03.01.17.10 - Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen kondisi jalan yang disusun Dokumen 1 1 100

1.03.1.03.01.17.12 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Jumlah alat-alat berat yang dipelihara/direhab Unit 88 88 100

1.03.1.03.01.17.13 - Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium Kebinamargaan Jumlah alat-alat laboratorium dipelihara/direhab Unit 16 16 100

1.03.1.03.01.17.14 - Pengadaan Peralatan dan Bengkel Alat-alat Berat Jumlah alat-alat berat yang diadakan Unit 2 1 50

1.03.1.03.01.17.15 - Pengadaan Alat-alat Ukur dan Peralatan Laboratorium Jumlah alat-alat laboratorium yang diadakan Unit 4 2 50

1.03.1.03.01.17.17 - Rehabilitasi Jembatan Desa Jumlah jembatan desa yang direhabilitasi Unit 28 28 100

1.03.1.03.01.17.18 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Panjang jalan desa yang direhabilitasi/dipelihara M 351.000 300.165 85,52

1.03.1.03.01.17.20 - Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Unit 6 6 100

1.03.1.03.01.17.21 - Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun M 1.880 1.880 100

1.03.1.03.01.17.25 - Peningkatan Jalan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan M 4.900 4.900 100

1.03.1.03.01.17.35 - Peningkatan Jalan - (Bantuan Provinsi) Panjang jalan yang ditingkatkan M 14.830 14.830 100

1.03.1.03.01.17.36 - Rehabilitasi Jalan Poros Desa (Banprov) Panjang jalan yang direhabilitasi M 7.000 10.553 150,76

1.03.1.03.01.17.38 - Peningkatan Jalan - (Bantuan Provinsi Perubahan Tahun 2018) Panjang jalan yang ditingkatkan M 3.610 3.610 100

1.03.1.03.01.17.39 - Rehabilitasi Jalan - (Bantuan Provinsi Perubahan Tahun 2018) Panjang jalan yang direhabilitasi M 4.600 4.645 100,98

1.03.1.03.01.17.42 - Rehabilitasi Jalan Poros Desa (Banprov Perubahan Tahun 2018) Panjang jalan yang direhabilitasi M 4.940 5.980 121,05

1.03.1.03.01.19 1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur 

Sumber Daya Air 

Layanan Air Baku untuk pertanian Ha 180.995 205.486 113,53

Areal Genangan Banjir Ha 10.500 9.600 108,57

1.03.1.03.01.19.01 - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi Dokumen 1 1 100

1.03.1.03.01.19.05 - Monitoring Distribusi Air Baku Tersedianya dokumen monitoring distribusi air baku Dokumen 30 30 100

1.03.1.03.01.19.08 - Pengumpulan Data Hidrologi dan Hidrometri Tersedianya dokumen laporan perkembangan Debit Air dari 20 stasiun curah hujan Dokumen 480 480 100

1.03.1.03.01.19.10 - Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan jaringan irigasi Dokumen 7 7 100

1.03.1.03.01.19.11 - Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Saluran Irigasi yang ditingkatkan M 7.400 6.845,88 92,51

1.03.1.03.01.19.13 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi M 5.200 6.150,51 118,28

1.03.1.03.01.19.22 - Monitoring dan Inventarisasi Banjir serta Penanganan Gawat Darurat 

Banjir

Jumlah titik yang berpotensi banjir yang ditangani Titik 10 15 150

1.03.1.03.01.19.33 - Operasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan irigasi Panjang Saluran Irigasi yang dipemelihara M 15.000 12.760 85,07

Jumlah bangunan air yang dipelihara Unit 10

Jumlah DI yang dipelihara DI 10

Jumlah Wilayah UPT yang dipelihara UPT 8

1.03.1.03.01.19.34 - Penanganan Saluran Irigasi dalam rangka Mendukung Program Prestasi 

Daerah

Panjang Saluran Irigasi yang dibangun dan dipelihara M 1.410 1.605,92 113,90

1.03.1.03.01.19.38 - Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan 

Penampung Lainnya

Jumlah bangunan penampung air yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Unit 1 1 100

1.03.1.03.01.19.40 - Pelaksanaan Normalisasi dan Pemeliharaan Saluran Sungai Panjang Saluran Sungai yang dinormalisasi dan dipelihara M 23.500 30.537 129,94

Analisis Capaian Program Kegiatan

No. Satuan
Tahun 2018

Rata-rata capaian Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan



1.03.1.03.01.19.41 - Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan/dibangun M 8.951,13 8.951,13 100

1.03.1.03.01.19.48 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air (Banprov) 12 12 100,00

1.03.1.03.01.19.49 - Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Penampung Air (Banprov) 7 6 85,71

1.03.1.03.01.19.50 - Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Banprov) Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara M 25.000 47.547 190,19

1.03.1.03.01.19.51 - Peningkatan Jaringan Irigasi (Banprov) Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan M 11.975 12.381,37 103,39

1.03.1.03.01.19.52 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Banprov) Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi M 9.068 11.012,5 121,44

1.03.1.03.01.19.54 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Banprov Perubahan) Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi M 6.420 11.609,73 180,84

1.03.1.03.01.19.55 - Peningkatan Jaringan Irigasi (Banprov Perubahan) Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan M 11.200 13.022,29 116,27

Target Realisasi Niai Capaian (%)

1.03.1.03.01.34 1 Program Infrastruktur Strategis Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi, 

dan Pemerintahan

Terbangunnya sarana strategis dan cepat tumbuh

- Terbangunnya sarana ibadah % 63,26 63,26 100

- Tertatanya Ruang Publik di Bantaran Sungai Cimanuk % 88,33 88,33 100

- Terbangunnya sarana kesehatan % 100 100 100

Terbangunnya dan terpeliharanya bangunan pemerintah Unit 5 5 100

1.03.1.03.01.34.02 - Pembangunan Gedung Islamic Centre Persentase pembangunan gedung Islamic Centre

1.03.1.03.01.34.06 - Identifikasi Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Negara/ Pemerintah Unit 40 73 182,5

1.03.1.03.01.34.07 - Pembangunan Rumah Sakit Persentase pembangunan Rumah Sakit % 100 100 100

1.03.1.03.01.34.14 - Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 5 5 100

1.03.1.03.01.34.17 - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Unit 9 9 100

1.03.1.03.01.34.20 - Monitoring dan Evaluasi Kajian Gambar Teknis IMB Jumlah dokumen gambar teknis yang dikaji Dokumen 400 429 107,25

1.03.1.03.01.34.28 - Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Indramayu Timur (Bertingkat) - 

(Banprov)

100 100 100

Target Realisasi Niai Capaian (%)

1.03.1.03.01.30 1 Program Tata Ruang Tersedianya dokumen rencana tata ruang Dokumen 2 2 100

1.03.1.03.01.30.05 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan kegiatan pemanfaatan ruang Dokumen 1 1 100

1.03.1.03.01.30.06 - Legalisasi Persetujuan Substantif Raperda RDTR Perkotaan  di Provinsi 

Jawa Barat

Jumlah raperda dokumen RDTR yang disetujui substatifnya Dokumen 4 4 100

1.03.1.03.01.30.09 - Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan manual 

Pemanfaatan Ruang

Kecamatan 2 2 100

1.03.1.03.01.30.10 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Jumlah dokumen RDTR wilayah perkotaan yang disusun Dokumen 2 2 100

1.03.1.03.01.30.11 - Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jumlah dokumen RTBL yang disusun Dokumen 1 1 100

1.03.1.03.01.30.12
-

Legalisasi Persetujuan Substantif Raperda Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Perkotaan  di Provinsi Jawa Barat (Pembayaran Hutang Tahun 

2017)

Jumlah kecamatan yang telah menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang 

perencanaan tata ruang

Rata-rata capaian Sasaran

Jumlah bangunan gedung negara/pemerintah yang diidentifikasi tingkat kerusakannya

Rata-rata capaian Sasaran

Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang

No. Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Satuan
Tahun 2018

Rata-rata capaian kinerja

Sasaran 2 : Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

No. Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Satuan
Tahun 2018



JALAN  KABUPATEN  YANG STATUSNYA MENJADI JALAN  PROVINsl

JL.     PATROL                             -    HAURGEULIS 19,150         Kin

JL.     HAURGEULIS                  -    KARANGTUMARITIS 0,400       EL
JL.     HAURGEULIS                  -    BANTARWARU 13,030        Kin

JL.     PEKANDANGAN             -    JATIBARANG 11,720         Kin

JL.     Ir. SUTAMI 2,100        Kin
4 6,400       Kin

JALAN  DESA YANG STATUSNYA MENJADI JALAN  KABUPATEN

JL. KEDOKANAGUNG        -    JAYAWINANGUN 2,400 Fin
JL. KEDOKANAGUNG        -    KEDOKANBUNDER 2,300 Kin

JL. SUKRA WETAN              -    CILANDAK LOR 2,700 Kin
JL. BABAKAN JAYA            -    DRUNTEN WETAN 4,700 Kin
JL. SE                  YA               -    RANCAMULYA 2,000 Kin
JL. KARANGSONG               -    TAMBAK 0,400 Kin
JL. TEMIYANG                      -    PEJATEN 7,000 Kin
JL. BUNGKUL                        -    BOJONGSARI 0,337 Kin
JL. SEKARMULYA               -    KEDOKANGABUS 2,000 Kin
JL. SP GABUSKULON          -    SP DRUNTEN WETAN 4,000 Fin
JL. KROYA                              -    SP PEJATEN 1,370 Kin
JL. PABEAN ILIR                   -    SP TOTORAN 7,170 Kin
JL. PRAJA GUMIWANG 1,375 Kin
JL. TERUSAN TANGGUL 0,400 Kin
JL. TPI KARANGSONG I,660 Kin
JL. LINGKAR PASAR LAMA 0,300 Kin
JL. GEMOL PASAR LAMA 0,165 Kin
JL. JALAN DALAM PERUMAIIAN NELAYAN 0,886 Fin
JL. ELEN TAHU 1,180 Kin
JL. MARGA MEKAR RAYA 1,967 Kin
JL. MARGA LAKSANA I RAYA 3.245 Kin
JL. MARGA LAKSANA 11 RAYA 3,758 Kin
JL. SINDANG CITRA RAYA 11 0,270 Kin

JL. GRAIIA ARTA RAYA 0,400 Kin
JL. SAPHIRE REGENCY RAYA 0,417 Kin
JL. VILLA GATSU RAYA 0,400 Kin
JL. TAMAN GATSU INDAII RAYA 1,250 Kin
JL. GRAIIA ABDI KARYA RAYA 1,559 Kin
JL. SIMPANG LIMA REGENCY RAYA 0,454 EL
JL. SINDANG CITRA 1 RAYA 0,620 Kin

JUMLAH 55,073 Kin

]ndramayu,10 Januari 2019



Evaluasi atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan Sasaran Kinerja

Nama SKPD                                            :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Jumlah DPA Th 2020                            : 617.976.645.000Rp                 

Terkait
 Tidak 

Terkait 

Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terkait 200.000.000                    

Pengumpulan Data Hidrologi dan Hidrometri Terkait 100.000.000                    

Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Terkait 690.000.000                    

Peningkatan Jaringan Irigasi Terkait 11.392.600.000               

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terkait 7.000.000.000                 
Operasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi Terkait 5.967.400.000                 

Penanganan Saluran Irigasi dalam rangka Mendukung 

Program Prestasi Daerah
Terkait

1.200.000.000                 

Integrated Participatory Development and Management of 

Irrigation Program (IPDMIP) sektor Irigasi
Terkait

5.300.000.000                 

Monitoring Distribusi Air Baku Terkait 150.000.000                    

Jumlah Anggaran Indikator Jaringan Irigasi Berkondisi 

Baik dan Indikator Distribusinya Air Irigasi untuk 

Pertanian 32.000.000.000               

56,78%
Pembagunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Embung dan 

Bangunan Penampung Lainnya
Terkait

40.000.000.000               

Pelaksanaan Normalisasi  Penataan Saluran Sungai Terkait 14.500.000.000               

Monitoring dan Inventarisasi Banjir serta Penanganan Gawat 

Darurat Banjir

Terkait 35.000.000.000               

Jumlah Anggaran Indikator Bangunan Penampung Air 

Berkondisi Baik
89.500.000.000               

Jumlah Daerah Irigasi yang 

Terlayani
10 D.I.

Program Pemeliharaan 

Rutin Daerah Irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Sindang
Terkait

300.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Bangodua
Terkait

200.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Jatibarang
Terkait

200.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Karangampel
Terkait

200.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Cikedung
Terkait

300.000.000                    

Program Pengembangan 

dan Pengelolaan dan 

Konservasi Sungai, 

Danau dan Sumber Daya 

Air Lainnya

Prosentase Jaringan Irigasi 

Berkondisi Baik
65%

Prosentase Terdistribusinya Air 

Irigasi untuk Pertanian
87,66%

Prosentase Bangunan 

Penampung Air Berkondisi Baik

Status 

(Terkait/Tidak 

Terkait)

Anggaran

Keterangan

1 Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan Sumber 

Daya Air dengan Kondisi 

Baik

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan

Program Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi
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Terkait
 Tidak 

Terkait 

Status 

(Terkait/Tidak 

Terkait)

Anggaran

KeteranganNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Losarang
Terkait

350.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Kandanghaur
Terkait

250.000.000                    

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA 

Haurgeulis
Terkait

200.000.000                    

Jumlah Anggaran Indikator Daerah Irigasi yang Terlayani 2.000.000.000                 

Rehabilitasi Jalan Terkait 8.170.530.000                 

Peningkatan Jalan Terkait 37.822.665.000               

Pemeliharaan Jalan Terkait 6.318.732.000                 

Perencanaan Jalan Terkait 275.000.000                    

Inspeksi Kondisi Jalan Terkait 216.562.000                    

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Terkait 89.869.500.000               

Pembangunan Jalan Terkait 45.202.500.000               

Jumlah Anggaran Indikator Jalan Berkondisi Baik 187.875.489.000             

Pemeliharaan Jembatan Terkait 4.400.000.000                 

Rehabilitasi Jembatan Terkait 7.900.000.000                 

Perencanaan Jembatan Terkait 645.000.000                    

Inspeksi Kondisi Jembatan Terkait 180.000.000                    

Rehabilitasi Jembatan Desa Terkait 9.500.000.000                 

Pembangunan Jembatan Terkait 160.400.000.000             

Jumlah Anggaran Indikator Jembatan Berkondisi Baik 183.025.000.000             

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Indramayu
Terkait

2.000.000.000                 

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Karangampel
Terkait

265.500.000                    

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Jatibarang
Terkait

2.050.000.000                 

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Losarang
Terkait

194.400.000                    

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Kandanghaur
Terkait

11.133.256.000               

Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung 

Haurgeulis
Terkait

2.437.984.000                 

Prosentase Jalan Berkondisi 

Baik
63,27%

Program Pemeliharaan, 

Rehabilitasi, 

Peningkatan, dan 

Prosentase Jalan Berkondisi 

Baik yang Dipelihara
63,12%

1 Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan Sumber 

Daya Air dengan Kondisi 

Baik

Prosentase Jembatan 

Berkondisi Baik
82,53%

Program Pemeliharaan, 

Rehabilitasi, 

Peningkatan, dan 

Pembangunan Jembatan

Program Pemeliharaan 

Rutin Jalan dan 

Kelengkapannya
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Terkait
 Tidak 

Terkait 

Status 

(Terkait/Tidak 

Terkait)

Anggaran

KeteranganNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan

Jumlah Anggaran Indikator KJalan Berkondisi Baik yang 

Dipelihara 18.081.140.000               

Jumlah Anggaran Sasaran 1 512.481.629.000Rp        

Prosentase Gedung Kantor 

Pemerintah yang Laik Fungsi
50 % Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terkait 5.600.000.000                 

Pembangunan Gedung Islamic Centre Terkait 20.000.000.000               

Identifikasi Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Negara / 

Pemerintah
Terkait

250.000.000                    

Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Terkait 39.797.000.000               

Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Terkait

34.361.000.000               

Monitoring dan Evaluasi Kajian Gambar Teknis IMB Terkait 225.000.000                    

Jumlah Anggaran Sasaran 2 100.233.000.000Rp        

Program Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Terkait 7.150.000.000                 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait 150.000.000                    

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual 

Pemanfaatan Ruang
Terkait

100.000.000                    

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah
Terkait

300.000.000                    

JUMLAH TOTAL ANGGARAN SASARAN 620.414.629.000Rp        

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN INDRAMAYU

H. OMARSYAH, BAE,S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620802 199110 1 001

63,64%

Program Infrastruktur 

Strategis Pendukung 

Kegiatan Sosial, 

Ekonomi, dan 

Pemerintahan

Prosentase Fasilitas Umum 

untuk Mendorong Aspek 

Perekonomian, Kesehatan dan 

Sosial Budaya yang Terbangun

3 Tersedianya Dokumen 

Rencana Tata Ruang
10%

Prosentase Dokumen Rencana 

Tata Ruang yang Diperdakan

2 Terpelihara dan 

Terbangunnya 

Bangunan Strategis 

Penunjang Kegiatan 

Sosial, Ekonomi dan 

Pemerintahan

1 Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan Sumber 

Daya Air dengan Kondisi 

Baik
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