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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu merupakan SKPD 
Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Indramayu, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang.  

Permasalahan bidang infrastruktur dan penataan ruang tidak akan pernah berhenti sejalan 
dengan dinamika penduduk yang terus meningkat. Untuk menyikapi kompleksitas permasalahan 
di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2021 yang memuat program dan 
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan visi “Indramayu 
Remaja Tiga” dan misi “Sapta Karya Mulih Harja”. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi 
pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.  

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 
2017-2021. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Indramayu. 

 
 
 
 
 

Indramayu,        Januari  2017 
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H. DIDI SUPRIADI, BE., S.Sos 
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1.1 LATAR BELAKANG 
 

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan upaya 

mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk menjamin 

agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan 

perencanaan yang baik dan terarah. Perencanaan, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik dan 

terarah sendiri merupakan salah satu upaya dalam mendorong terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana semua kegiatan 

terukur, dapat dipertanggungjawabkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat menjamin tercapainya tujuan 

negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004). 

Di daerah, dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) yakni dokumen perencanaan untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-

Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD), untuk periode 1 (satu) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), untuk periode1 (satu) tahun. 

Renstra-SKPD 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. Langkah berikutnya akan diikuti dengan 

pengukuran kinerja dan evaluasi. Tujuan pembuatan Rencana Strategis adalah agar 

program pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dapat 

tercapai serta kinerja dan pelaporan akuntabilitas dapat terukur atau dapat terprediksi 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.  

Pembentukan Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten Indramayu 

menyebabkan terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

merupakan penggabungan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan 

Energi (PSDATamben); Dinas Bina Marga dan sebagian Dinas Cipta Karya. Dengan 

tersusunnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dilakukan penyusunan 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 yang merupakan revisi atas ketiga dokumen 

Renstra ketiga dinas sebelumnya. 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 ini merupakan rencana 

pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum 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 
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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 Stratejik 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 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).  

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu disusun berdasarkan : 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005 - 2025 

8. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

10. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

11. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

17. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung 

18. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara 

Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber 

Daya Air 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman 

Persyaratan Teknis Keandalan Bangunan Gedung  

30. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman 

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara  

31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2001 tentang Bangunan di 

Kabupaten Indramayu 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Irigasi 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 

2005 – 2025 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah Kabupaten Indramayu 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2016 – 

2021 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu 

39. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud pembuatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 - 

2021 adalah: 

1. Merupakan revisi atas Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan 

dan Energi (PSDATamben); Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta 

Karya. 

2. Agar program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 

2017 – 2021 dapat tercapai serta kinerja dan pelaporan akuntabilitas dapat 

terukur atau dapat terprediksi selama kurun 5 (lima) tahun ke depan. 

 

Tujuan pembuatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 

2017 - 2021 adalah: 

1. Mendapatkan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

yang di dalamnya menjabarkan program dan kegiatan serta target pelayanan yang 

akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu Tahun 2017 - 2021. 

2. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten 

Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I berisi uraian latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari 

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, serta tata urut penulisan 

Renstra. 

Bab II berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu beserta sumber daya yang dimilikinya, jenis pelayanan yang 

menjadi kewenangan berikut kelompok sasarannya, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan untuk lima tahun ke depan. 

Bab III berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaahan Visi, Misi, 

dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L 

dan Renstra Provinsi/Kabupaten, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, sehingga dapat dilakukan penentuan isu-isu strategis yang 

berpengaruh pada pelayanan SKPD dan pelaksanaan Renstra lima tahun ke depan. 

Bab IV berisi visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan 

SKPD. 

Bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif. 

Bab VI berisi indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

Bab VII merupakan bab penutup yang mensarikan isi dari Dokumen Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. 
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2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah dan 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. 

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. 

 

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu digambarkan dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

BAB  
II 

 

GAMBARAN PELAYANAN 
SKPD 
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Gambar 2.1. 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. 
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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. 

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: 

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

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

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas. 
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- Pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan.  

- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. 

- Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

- Pengelolaan administrasi perlengkapan. 

- Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas. 

- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, 

pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban. 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

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: 

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

pengelolaan keuangan Dinas. 

- Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas. 

- Pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah Membayar (SPM) Dinas. 

- Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang. 

- Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas.  

- 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: 

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas. 
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- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas. 

- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan 

Perjanjian Kinerja Dinas. 

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas. 

- Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program 

kerja Dinas. 

- Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 

penunjang pelaksanaan tugas.  

- Penyiapan bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati. 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

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: 

 
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan 

dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 

- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, 

pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian 

sumber daya air. 

- Pembinaan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan 

pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. 
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- Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai 

dalam Daerah.  

- Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

- Penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan 

Daerah. 

- Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai. 

- Pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, dan pantai. 

- Pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir dan kekeringan. 

- Pelaksanaan koordinasi pengendalian banjir dan kekeringan. 

- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi banjir dan kekeringan. 

- Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan sungai dan pantai, 

pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian 

sumber daya air. 

- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan sungai dan 

pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan 

pelestarian sumber daya air. 

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sungai dan pantai, 

pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian 

sumber daya air. 

- 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 

 
 



 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | 

Tahun 2017-2021 

15 

 

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. 

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. 
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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. 

e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kualitas sumber daya air. 

f. Pelaksanaan pengamatan daerah aliran sungai. 
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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. 
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g. Pelaksanaan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pengusahaan air irigasi pada daerah irigasi. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 binaoperasional dan 

pemeliharaan. 

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

binaoperasional dan pemeliharaan. 

m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang binaoperasional dan 

pemeliharaan. 
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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. 

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. 
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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 : 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

i. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana 

jalan. 
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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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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

penaksiran bangunan gedung. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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) 

UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. 

 

2.2 SUMBER DAYA SKPD 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 

NO URAIAN JUMLAH 

(Orang) 

KETERANGAN 

 

1 

2 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
3 

 

 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 

 

Jumlah Keseluruhan 

Jenis Pegawai berdasarkan Pendidikan 
a. SD 

b. SLTP 
c. SLTA 

d. Diploma (D.I–D.III) 
e. S-1 dan D.IV 

f. S-2 

g. S-3 
 

Jenis Pegawai berdasarkan Kepangkatan 
a. Golongan IV 

b. Golongan III 

c. Golongan II 
d. Golongan I 

 
Jenis Pegawai berdasarkan Jabatan 

a. Jabatan Struktural 

- Esselon II 
- Esselon III 

- Esselon IV 
b. Jabatan Fungsional 

a. Non Jabatan 

 

447 

 
15 

17 
295 

6 
103 

11 

- 
 

 
6 

147 

287 
7 

 
 

 

1 
7 

38 
0 

401 
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2.2.2 Aset 

Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

merupakan gabungan dari aset-aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 

Pertambangan dan Energi (PSDATamben); Dinas Bina Marga dan sebagian Dinas 

Cipta Karya. Rekapitulasi data aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 

Pertambangan dan Energi (PSDATamben) Kabupaten Indramayu per 31 Desember 

Tahun 2016 tertera pada Tabel 2.2. Rekapitulasi data aset Dinas Bina Marga 

Kabupaten Indramayu per 31 Desember Tahun 2016 tertera pada Tabel 2.3. 

Sedangkan asset Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu yang menjadi asset 

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang masih dilakukan pencatatan, 

dikarenakan Dinas Cipta Karya terbagi menjadi dua dinas, yaitu Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan. 
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Tabel 2.2. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDATamben) Kabupaten Indramayu 
Per  Desember 2016 

 

NO. 
URUT 

GOL
ON

GAN 

KODE 
BIDANG 
BARANG 

NAMA BIDANG BARANG 

KEADAAN PER 1 JANUARI 2016 MUTASI/PERUBAHAN SELAMA KEADAAN PER 

KETERANGAN JUMLAH 
BARANG 

JUMLAH HARGA 

1 JANUARI 2016 s.d 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER 2016 

Berkurang Bertambah 
Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga Jumlah 
Barang 

Jumlah 
Harga 

Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga 

1 1   TANAH 
 

172.444.187.710 
 

- 96 1.371.691.000      
   

173.815.878.710    

    1 Tanah 
 

- - - - - - - 
         

   
  

 
        

2 2   PERALATAN DAN MESIN 
 

26.735.981.604,7 
 

75.000.
000    

 

        
2.586.788.670  

 
   29.340.125.212  Koreksi 92.954.937,30  

    3 Alat-alat Angkutan 113 - - - 11 - 125  - 
     6 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.754 - - - 23 - 1.777 -   

        
     

        

3 3   GEDUNG DAN BANGUNAN 
 

1.717.614.000 
 

- - 1.095.223.000     2.812.837.000    

    11 Bangunan Gedung 35 - - - 20 102.713.831.500  55 -   

    12 Bangunan Lainnya 
 

- - - - -   -   

        
     

        

4 4   JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 
 

226.530.006.270 
   

  88.240.065.000     314.718.504.270  Koreksi 51.562.000 

    13 Jalan, Trotoar dan Jembatan - - - - - - 451 -  

    14 Bangunan Air/Irigasi 626 - - - 5 - - 631      

    15 Jaringan Air Minum, Listrik dan Telp 1.127 - - - 293 - - 1.420      

        
      

      

5 5   ASET TETAP LAINNYA 
 

11.250.000 
   

-              11.250.000    

    17 Buku Umum Lainnya 69 - - - - - 69 -   

        
      

  
 

  

6 6   KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - - - - - - -   

        
      

      

J U M L A H 427.439.039.584,7 
 

75.000.
000                  

93.293.167.670     520.698.595.192    
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Tabel 2.3. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu 
Per  Desember 2016 

 

NO. 
URUT 

GOL
ON

GAN 

KODE 
BIDANG 
BARANG 

NAMA BIDANG BARANG 

KEADAAN PER 1 JANUARI 2016 MUTASI/PERUBAHAN SELAMA KEADAAN PER 

KETERANGAN JUMLAH 
BARANG 

JUMLAH HARGA 

1 JANUARI 2016 s.d 31 DESEMBER 2016 13 DESEMBER 2016 

Berkurang Bertambah 
Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga Jumlah 
Barang 

Jumlah 
Harga 

Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga 

1 1   TANAH   283.586.572.805   
          1 Tanah 

 
283.586.572.805 

   
4.641.475.707 

 
288.228.048.512 

         
         2 2   PERALATAN DAN MESIN 
 

29.324.516.807,99 
           3 Alat-alat Angkutan 

 
29.324.516.807,99 

   
1.103.989.500 

 
30.428.506.307,99 

     6 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 
                 
         3 3   GEDUNG DAN BANGUNAN 
 

6.792.747.960 
           11 Bangunan Gedung 

 
6.792.747.960 

   
1.109.417.250 

 
7.902.165.210 

     12 Bangunan Lainnya 
                 
         4 4   JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 
 

1.523.182.363.132 
           13 Jalan, Trotoar dan Jembatan  1.523.182.363.132    396.936.901.350  1.920.119.264.482  

    14 Bangunan Air/Irigasi 
        

  

    15 Jaringan Air Minum, Listrik dan Telp 
        

  

        
        

  

5 5   ASET TETAP LAINNYA 
        

  

    17 Buku Umum Lainnya 
        

  

        
        

  

6 6   KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 
        

  

        
        

  

J U M L A H 1.824.886.200.704,99   
  

403.744.233.807 
 

2.246.677.984.511,99   
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2.3 JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN SKPD 

Sebagai SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, jenis pelayanan serta capaian kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sampai dengan tahun 2016 tercantum dalam Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3. Jenis Pelayanan Serta Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 
 

No. Jenis Pelayanan Capaian 
Kinerja 

Kelompok 
Sasaran 

Keterangan 

1 Layanan Air Baku 

untuk Pertanian 

198.656 Ha Seluruh areal 
persawahan di 
Kabupaten 
Indramayu 

 

2 Areal Genangan 
Banjir 

10.404 Ha   

3 Kualitas jalan dan 
jembatan baik  

71,00% Seluruh jaringan 
jalan kabupaten 
di Kabupaten 
Indramayu 

 

4 Prosentase Gedung 
kantor pemerintahan 
yang layak dan 
representatif 

27,42 % Gedung Kantor 
Pemerintahan 

 

5 Prosentase 
kecamatan yang 
memiliki RDTR 

70,97 % Seluruh 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Indramayu 

 

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG 

Seiring dengan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan, perkembangan 

daerah yang pesat, perkembangan wilayah sekitar yang mau tidak mau ikut memberi 

dampak terhadap Kabupaten Indramayu, serta makin tingginya tuntutan masyarakat akan 

prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendorong aspek perekonomian, 

lingkungan, kesehatan, dan sosial budaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu memiliki kekuatan-kekuatan diantaranya : 

- Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

- Adanya struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT). 
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- Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsi. 

- Terintegrasinya penyelenggaraan pembangunan di bidang pekerjaan umum 

dengan dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

- Adanya lembaga-lembaga masyarakat di luar SKPD yang mendukung tupoksi 

(P3A, GP3A) 

 
 

Disamping adanya kekuatan-kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-

kelemahan. Beberapa kelemahan yang terdapat pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : 

a. Perlunya konsolidasi internal yang lebih intensif mengingat Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu merupakan SKPD baru yang berasal dari 

penggabungan 3 (tiga) SKPD yang dibentuk melalui Peraturan Bupati No. 38 Tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu. 

b. Berlebihnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu yang berasal dari unsur SDM 3 (tiga) SKPD 

pembentuknya. 

c. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, baik dari segi 

kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik. 

d. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh 

program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu. 

e. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum 

tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 

f. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan 

dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima. 
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Beberapa tantangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja 

pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah 

sebagai berikut:  

a. Belum optimalnya penataan lingkungan khususnya kawasan wisata perkotaan sesuai 

dengan master plan yang telah ditetapkan. 

b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan 

ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. 

c. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak 

sesuai peruntukannya. 

d. Belum optimalnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 

sehari-hari dan untuk keperluan irigasi. 

e. Tantangan terhadap keberlanjutan sumber daya air baik untuk air permukaan 

maupun air tanah. 

f. Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air 

di berbagai sektor kehidupan. 

g. Adanya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti tanggul kritis, kekeringan, 

abrasi pantai dan pencemaran air baku. 

h. Perubahan iklim global (musim kemarau) dan meningkatnya degradasi lingkungan 

seperti banjir, abrasi air laut, gempa, dan lain-lain. 

i. Munculnya daerah rawan banjir akibat saluran sungai yang tidak dapat menampung 

debit banjir pada periode ulang tertentu. 

j. Kurang maksimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pemeliharaan 

prasarana pekerjaan umum. 

k. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait 

dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil. 

l. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran 

muatan. 
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m. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan 

utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan. 

n. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah. 

o. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah kabupaten. 

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: 

a. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan 

Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal. 

b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor 

pengungkit prioritas pembangunan. 

c. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, 

Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri. 

d. Pemanfaatan pendanaan dari Public Private Partnership (P3) dan swadaya 

masyarakat. 

e. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi 

yang lebih baik dan lebih cepat. 

f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi, 

maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. 

g. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan 

lingkungan. 

h. Areal persawahan yang luas dan identitas Kabupaten Indramayu sebagai lumbung 

padi nasional. 

i. Ketersediaan prasarana irigasi disertai sumber daya air/sungai yang melimpah. 
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3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN SKPD 

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang menghadapi permasalahan sebagai berikut: 

a. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh 

program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu. 

b. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia baik dari segi teknis maupun non 

teknis bidang pekerjaan umum. 

c. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum 

tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 

d. Meningkatnya degradasi lingkungan seperti banjir, abrasi air laut, gempa, dan lain-

lain.  

e. Belum optimalnya penataan lingkungan khususnya kawasan wisata perkotaan sesuai 

dengan master plan yang telah ditetapkan. 

f. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan 

ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. 

g. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan 

sehari-hari dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima. 

h. Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis 

pelayanan minimal yaitu :  

 

BAB  
III 

 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 
TUGAS DAN FUNGSI 
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- Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m  

- Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m  

i. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal 

yaitu :  

- Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder 

(MST 8 Ton). 

- Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga. 

j. Keterbatasan oleh banyaknya infrastuktur sumber daya air (waduk, bendung, 

embung) yang mengalami perubahan fungsi, sehingga tidak bisa menampung 

potensi air di musim hujan secara optimal, sehingga pada saat musim hujan banyak 

air yang terbuang ke laut. 

k. Tingkat kandungan sedimen dalam air yang mengalir di sungai maupun saluran 

irigasi sangat tinggi, mempercepat terjadinya pendangkalan di saluran irigasi 

sehingga menyulitkan pendistribusian air. Kondisi jaringan irigasi yang ada hanya 

berfungsi 60% nya dan banyak sungai yang mengalami pendangkalan dan 

penyempitan alur. 

l. Penurunan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola air akibat banyak 

tenaga terampil yang pensiun dan penempatan personil yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan yaitu yang harus memenuhi persyaratan-peryaratan tertentu sebagai 

petugas pengelola air. 

m. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan 

Bangunan, saluran dan aset irigasi lainnya 

n. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati produk-produk hukum yang 

berkaitan dengan bidang pengairan seperti masalah pelanggaran garis semparan 

sungai, saluran, situ dan pantai, bangunan-bangunan liar disepanjang tanggul dan 

bantaran sungai, membuang sampah di saluran, mengusahakan galian C di daerah 

terlarang. 
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o. Setiap tahun di musim penghujan terjadi bencana banjir, penyebab utama dari 

terjadinya banjir adalah akibat faktor alam dan ulah manusia. Beberapa faktor 

penyebab banjir : 

- Berbagai kegiatan pembangunan fisik dari tahun di wilayah Kabupaten 

Indramayu telah menggeser penggunaan lahan dari perkebunan, ladang, sawah 

menjadi permukiman, industri maupun infrastuktur lainnya. Begitu juga dengan 

kerusakan vegetasi di atas lahan hutan lindung maupun hutan produksi 

mengakibatkan meningkatnya aliran pemukiman (run off). Intensitas dampak 

yang menimbulkan cukup besar karena meliputi areal yang cukup luas, 

berlangsung terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir 

musiman yang sangat merugikan baik materil maupun non materil. 

- Akibat erosi di daerah hulu menyebabkan terjadi sedimentasi di palung sungai, 

saluran irigasi maupun sawah. Pendangkalan yang terjadi semakin meningkat 

apabila tidak diikuti usaha-usaha pemeliharaan. Kapasitas penampang sungai 

maupun saluran semakin kecil dan tidak bisa menampung debit air aliran yang 

masuk, sehingga air akan limpas dan menggenangi daerah sekitar. 

- Membuang sampah ke dalam sungai dan saluran irigasi juga mengakibatkan 

terjadinya banjir. 

- Bendung-bendung liar yang dibuat masyarakat pada saat musim kemarau 

dengan tujuan untuk membendung air agar tidak terbuang ke hilir dapat 

mengakibatkan limpasnya air melalui tanggul di musim hujan dan menimbulkan 

banjir. 

- Terjadinya sedimentasi dan penempitan alur maupun adanya tambak yang 

dibuat penduduk di muara sungai sehingga menghalangi aliran debit banjir 

menuju laut. 

- Banyaknya tanggul-tanggul kritis yang tidak segera mendapat penanganan yang 

sungguh-sungguh dari Pemerintah (BBWS Cimanuk Cisanggaraung, BBWS 

Citarum dan Dinas PSDA Propinsi).  
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI,DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah ‘Terwujudnya 

Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta 

Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian 

sebagai berikut :  

- Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat 

tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama 

yang diyakininya.  

- Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, 

kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.  

- Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan 

hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah.  

- Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat 

pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan 

yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.  

- Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten Indramayu, melalui 3 (tiga) 

pilar utama, yaitu pemerintah daerah (Local Government Sector), sektor swasta 

(Privat sector) dan masyarakat (Society) berupaya terus mendorong dan 

memfasilitasi masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang 

diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan 

mampu meningkatkan keunggulan daerah.  
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Sedangkan misi Kabupaten Indramayu Sapta Karya Mulih Harja adalah : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal.  

2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi 

Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian. 

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, 

Lestari dan Optimal. 

4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang 

Berbasis Kearifan Lokal.  

5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang 

Bersih, Profesional dan Mengayomi Rakyat. 

6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

 

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 

harus mempedomani visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD tersebut untuk 

mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

berkontribusi dalam pelaksanaan Visi dan Misi tersebut melalui Misi nomor 3. 

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, 

Lestari dan Optimal. 

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN 

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 

adalah: 

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang 

Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 
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Dengan Misi sebagai berikut : 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya 

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, 

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka 

kemandirian ekonomi. 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi 

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan 

konektivitas daratan dan maritim. 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk 

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan 

kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk 

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan 

perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan 

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung 

fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang 

efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 

 

 

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan 

pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercantum dalam 

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya meliputi:  
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- Pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung 

terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika 

dilakukan secara sistemik.  

- Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat, hal ini berimplikasi 

terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik. 

- Arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, 

seperti: kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), 

minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, 

meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal 

(urban sprawl). 

- Ketujuh, pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 

rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam. 

- Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, 

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.  

 

Adapun tantangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercantum 

dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya: 

1. Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya 

air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu 

adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi 

gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikan 

permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. 

2. Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan 

sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya 

pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang 

memerlukan mitigasi dan adaptasi.  
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3. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan 

daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan 

kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan 

Pemerintah Daerah.  

4. Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas 

sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping 

anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah. 

5. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga 

tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia, sehingga mampu mencapai nilai 

yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.  

6. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi salah satu 

upaya bagi Indonesia untuk dapat keluar dari negara middle income trap, handal 

dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.  

7. Kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah.  

8. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%.  

9. Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan 

kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor. 

10. Mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban 

berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan 

dituntut untuk lebih ditingkatkan. 

11. Jasa konstruksi masih sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertical terjadi dalam 

rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor 

spesialis, dan kontraktor general, sementara fragmentasi horizontal terjadi dalam 

siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studi kelayakan, perencanaan detail, 

pengadaan, konstruksi, penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan 

rehabilitasi.  

12. Rendahnya mutu masih mewarnai penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Di 

bidang jalan misalnya, masih terjadi jalan mengalami kerusakan struktural sebelum 
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umur rencana berakhir. Kegagalan konstruksi juga mulai terjadi dalam pengelolaan 

bending dan jembatan.  

13. Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan nasional di bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat juga sangat dirasakan. 

14. Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari 

totaltenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi. 

15. Keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya 

masih belum optimal. 

16. Akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke 

oulet/pemasaran masih sangat terbatas. 

17. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan 

(wilayah/sektoral) belum efektif digunakan. 

18. Pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah 

masih belum optimal dilakukan. 

19. Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan 

indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga 

cenderung menimbulkan arus urbanisasi. 

 

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of 

growth) dengan  memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat pembangunan 

infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new 

emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat 

permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan 

mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendukung pengurangan disparitas antar 

wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan 

urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan 

pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-
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2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, 

ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan 

infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, 

antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi 

nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. 

Arah kebijakan tersebut lebih jauh diantaranya meliputi:  

a. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian 

ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala 

kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian 

daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja 

operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air. 

b. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, 

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa 

di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, 

akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan 

pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk 

mendukung pengembangan kawasan. 

 

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu : 

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk 

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan 

perbatasan, dan kawasan perdesaan. 

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian 

ekonomi. 
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3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan 

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang 

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. 

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. 

 

Sejalan dengan Visi serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  

maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian 

percepatan pembangunan infrastruktur sumberdaya air, infrastruktur jalan, dan 

infrastruktur pekerjaan umum lainnya secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia serta untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antardaerah dan 

kawasan perdesaan. Dengan demikian, perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu harus pula merujuk pada Visi serta Misi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga terjadi sinergisitas 

pembangunan. 

 

Selain ditinjau terhadap Renstra Kementerian terkait, penyusunan Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 2016-2021 juga harus 

merujuk pada Renstra Provinsi. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yaitu: "Jawa 

Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua" dengan misi: 

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.  

2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. 

3.  Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan 

Partisipasi Publik. 

4.  Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis 

yang Berkelanjutan. 
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5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga 

serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.  

Permasalahan utama pada aspek pekerjaan umum dan penataan ruang yang 

tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah:  

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata 

dan industry manufaktur. 

2. Belum terpenuhinya strandar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi. 

3. Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi. 

4. Tingginya kerusakan jaringan irigasi. 

5. Menurunnya daya tampung sungai.  

6. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata 

ruang. 

7. Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan. 

8. Menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau 

(RTH) publik. 

9. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik 

lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi. 

10. Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat – 

pusat pertumbuhan di Jawa Barat. 

 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN 

HIDUP STRATEGIS 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031 adalah mewujudkan pemerataan 

pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah daerah berbasis pertanian, perikanan, 

kehutanan, serta industri, dengan kebijakan penataan ruang wilayah daerah meliputi 

diantaranya kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan dan pengembangan sistem 
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jaringan prasarana wilayah. Dalam RTRW tersebut, dinyatakan bahwa peningkatan 

kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, 

mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya 

pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, 

mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi 

serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan pada 

akhir tahun rencana. Hal ini dibutuhkan untuk penciptaan Kabupaten Indramayu sebagai 

daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional. 

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang disusun dalam rangka 

mewujudkan rencana tata ruang ruang berkelanjutan dan operasional, serta 

mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan. Kebijakan dan strategi perencanaan 

tata ruang diantaranya yaitu: 

1. Kebijakan Pengembangan pusat-pusat pelayanan, yang bertujuan membentuk pusat 

kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki serta meningkatkan interaksi yang sinergis 

antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan, dengan strategi :  

a. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki. 

b. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara 

sinergis menjamin ketersediaan sarana dan prasarana permukiman 

2. Kebijakan Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang bertujuan 

mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan strategi :  

a. Mengembangkan prioritas jaringan sarana dan prasarana wilayah dalam 

mendukung kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan dan industri.  

b. Mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan dalam mendukung sistem 

perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah.  

c. Mengembangkan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah. 

d. Mengoptimalkan dan mengembangkan jaringan kereta api.  

e. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan mutu sistem jaringan telekomunikasi.  

f. Meningkatkan sistim dan optimalisasi sistem jaringan sumber daya air.  
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g. Mengembangkan pelayanan prasarana energi.  

h. Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan.  

i. Menetapkan jalur evakuasi kawasan rawan bencana.  

 

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum adalah: 

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang pada beberapa jenis layanan dasar diatur dengan SPM yang 

telah ditetapkan.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelayanan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang diatur oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 

01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang. Selain itu, berdasarkan kesepakatan negara-negara 

anggota PBB yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), 

ada 17 (tujuh belas) butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2030 diantaranya 

membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri 

yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi (butir 9) dengan 

mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan 

tangguh, termasuk daerah dan infrastruktur lintas batas, untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses 

yang dapat diterima semua orang dan merata untuk semua. 

Capaian indikator SPM di Kabupaten Indramayu dipengaruhinya oleh: 

a. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh 

program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu. 

b. Sistem penganggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu, bukan 

didasarkan pada kebutuhan. 
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c. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia baik dari segi teknis 

maupun non teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik 

intern Dinas maupun pihak-pihak lain yang terkait, seperti penyedia jasa. 

d. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional 

kegiatan sehari-hari. 

e. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada 

belum tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang. 

f. Belum meratanya penyediaan prasarana wilayah yang memberikan akses 

pelayanan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan 

dan penghidupan secara berkelanjutan. 

2. Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan 

infrastruktur secara massif serta adanya Ketertinggalan Daerah Pedesaan 

(Urban-Rural Linkages).  

3. Penataan Ruang yang Terkendali dan Berkelanjutan juga merupakan 

isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kesesuaian 

pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Indramayu masih 

sangat rendah, yang dapat dilihat dari pola pemanfaatan ruang yang 

cenderung tumbuh secara sporadis dan cenderung berkembang linier 

mengikuti jalan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat wawasan tata 

ruang aparat maupun masyarakat, masih rendahnya tingkat kelengkapan 

rencana tata ruang dan belum efektifnya pengendalian tata ruang.  

4. Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Indramayu dalam 

mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, 

baik dilingkup regional dan nasional dan tingkat kelayakan fasilitas umum 

masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih relatif rendahnya 

kapasitas maupun kondisi fasilitas umum yang ada meliputi ruang terbuka 
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hijau serta fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, pemakaman, 

olahraga, kebudayaan, dan perpustakaan.  

5. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih 

adanya kesenjangan atar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur 

secara terpadu, integral dan lintas sektor. 

6. Kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana alam sehingga memerlukan 

penanganan infrastruktur yang inovatif. 

7. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari 

dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-

wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat. 

 



 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | 

Tahun 2017-2021 

66 

 

 

 

 

 

 

4.1. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN INDRAMAYU 

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. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Indramayu maka dibuatlah visi dan 

misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sebagai berikut: 

 

Visi Dinas : 

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan 

berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang. 

 

Misi Dinas : 

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. 

 

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 

 

BAB  
IV 

 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, 
STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 



 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | 

Tahun 2017-2021 

67 

 

Tabel 4.1. 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 

 

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Strategi dirumuskan agar misi terlaksana efektif. Adapun arah kebijakan 

dirumuskan agar pelaksanaan misi terarah. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut 

menjadi dasar dalam merancang program. 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai 

tujuan. Dalam kebijakan tercakup rumusan tentang arah pembangunan kewilayahan, 

sarana prasarana, dan bidang kehidupan. 

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 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. 

Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu ditujukan untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) dalam bentuk program dan kegiatan. 

Renstra ditetapkan agar penyusunan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan 
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tujuan dapat terarah dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya 

OPD. 

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Tujuan yang telah ditetapkan 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan lebih 

lanjut dalam Rencana Kinerja. Rencana Strategis ditetapkan agar dapat mengarahkan 

sasaran yang lebih akurat pada tahapan penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya 

OPD. 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021, strategi dan arah kebijakan pembangunan di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut: 

Misi Ke-3: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara 

Selaras, Lestari dan Optimal 

Tujuan Misi 3:  

1. Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur sumber daya air. 

2. Mewujudkan infrastruktur bangunan strategis pendukung kegiatan sosial, ekonomi 

dan pemerintahan. 

3. Menyusun regulasi penataan ruang. 

4. Mewujudkan kawasan lingkungan permukiman yang memadai. 

5. Mewujudkan lingkungan hidup secara selaras, lestari dan optimal untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

 

NO. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Terjaganya infrastruktur 
jalan, jembatan dan 
sumber daya air dengan 
kondisi baik. 

Memelihara, rehabilitasi, 
meningkatkan dan membangun 
jalan dan jembatan serta 
infrastruktur sumber daya air. 

Pemeliharaan, rehabilitasi, 
peningkatan dan pembangunan 
jalan dan jembatan serta 
infrastruktur sumber daya air. 

2 Terpelihara dan 
terbangunnya bangunan 
strategis penunjang 
kegiatan sosial, ekonomi 
dan pemerintahan. 

Memelihara, rehabilitasi dan 
membangun bangunan strategis 
penunjang kegiatan sosial, 
ekonomi dan pemerintahan. 

Pemeliharaan, rehabilitasi dan 
pembangunan bangunan 
strategis penunjang kegiatan 
sosial, ekonomi dan 
pemerintahan. 

3 Penyediaan sarana 
pengelolaan transportasi 
darat dan laut. 

Meningkatkan sarana pengelolaan 
transportasi darat dan laut. 

Pemeliharaan, dan penyediaan 
sarana transportasi darat dan 
laut. 
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4 Tersedianya dokumen 
rencana tata ruang. 

Menyusun dokumen rencana tata 
ruang. 

Penyusunan dokumen rencana 
tata ruang. 

 

 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021, Kebijakan Umum 

dan Program Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan umum pada urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan 

keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah. Program-program 

pembangunan pada Urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut:  

a. Program pemeliharaan, rehabilitasi peningkatan, pembangunan Jalan, jembatan 

b. Program pemeliharaan, rehabilitasi pembangunan infrastrusktur sumber daya air 

dan energi terbarukan 

c. Program pembangunan infratruktur strategis pendukung kegiatan sosial, 

ekonomi dan pemerintah 

d. Program penyusunan tata ruang  

 

2. Kebijakan umum pada urusan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan penataan ruang melalui peninjauan kembali rencana tata ruang dan 

penyusunan review rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dengan 

pelibatan partisipatif masyarakat dalam proses penataan ruang. Program-program 

pelaksanaan pada urusan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:  

a. Program penataan ruang terhadap peninjauan kembali dan revieuw rencana 

tata ruang wilayah (RTRW) 

b. Program penyusunan dokumen teknis dan rancangan peraturan daerah 

tentang rencana rinci tata ruang (RDTR) 

Dengan mengacu pada kondisi intern Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi, dalam 
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rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu, maka ditetapkan strategi adalah sebagai berikut: 

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. 

8. Mengelola Penataan Ruang yang partisipatif, terpadu, tertib dan memperhatikan 

daya dukung lingkungan hidup. 

 

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu adalah sebagai berikut: 

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. 
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4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

pekerjaan umum. 
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5.1  INDIKATOR KINERJA 

 
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, 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. 

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan. 

Sedangkan indikator kinerja berarti ukuran kemampuan dalam mengubah suatu kondisi 

yang tercermin dari perbaikan aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik dan pemerintahan. 

Skenario dan asumsi pembangunan daerah Tahun 2017 - 2021 berpedoman pada hasil 

evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini dan memperhatikan 

peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 

2021. 

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu telah ditetapkan dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu Nomor 050/KEP.45/PE/2017 tanggal 10 Januari 2017 

Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu Tahun 2017 sebagai berikut. 
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Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu Tahun 2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 

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

1) Kualitas jalan dan jembatan 
baik 

2) nfrastruktur sumberdaya air 
dengan kondisi baik 

 
 

Sumber Data:  
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu 
Cara Perhitungan: 
Kondisi jalan dan jembatan baik : 
(Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi 
baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100% 
Jenis Data: kumulatif 
 

Penyediaan air baku : 
(Jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap 
musim tanam /kebutuhan air irigasi berdasarkan 
rencana tata tanam) * 100% 
Jenis Data: non kumulatif 

 
Luas genangan banjir : 
(Cakupan luasan areal genangan banjir yang 
ditangani dalam satu tahun anggaran) 
Jenis Data: non kumulatif 

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

1) Pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 
 

Sumber Data: 
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu 
Cara Perhitungan: 
Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan: 
(Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun 
dan dipelihara dalam satu tahun anggaran) 
Jenis Data: non kumulatif 
 
Terbangunnya sarana ibadah 
(Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana 
ibadah yang dibangun/ dipelihara) 
Jenis Data: kumulatif 
 
Tertatanya ruang publik di Bantaran Sungai 
Cimanuk 
(Prosentasepelaksanaan penataan ruang publik 
di Bantaran Sungai Cimanuk) 
Jenis Data: kumulatif 
 
Terbangunnya sarana kesehatan 
(Prosentasepelaksanaan pembangunan sarana 
kesehatan yang dibangun/ dipelihara) 
Jenis Data: kumulatif 

3 Tersedianya Dokumen 
Rencana Tata Ruang 

Dokumen tata ruang Sumber Data: 
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Indramayu 
Cara Perhitungan: 
Penyusunan dokumen tata ruang 
(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia 
/disusun dalam satu tahun anggaran) 
 Jenis Data: non kumulatif 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Indramayu telah menyusun program-program prioritas yang 

teraplikasikan ke dalam target-target sasaran yang berupa kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama periode Tahun 2017 – 2021. Daftar Rincian Program dan Kegiatan, 
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Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 – 2021 di Lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada 

Lampiran. 
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RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 telah menetapkan tujuan dan sasaran 

jangka menengah dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten 

Indramayu. Tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan melalui kinerja SKPD terkait 

yang keberhasilannya diukur melalui capaian indikator kinerja SKPD. 

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini. 

 

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Indramayu Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

NO. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 

Kondisi Kinerja 
pada Awal 

RPJMD (Tahun 
2015) 

Target 
RPJMD 

Target 
SKPD 

 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar 

 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 Prorgram 
pemeliharaan, 
rehabilitasi, 
peningkatan, 
pembangunan jalan 
dan jembatan 

Kualitas jalan dan 
jembatan baik  

68.21% (kondisi 
baik) 

70.00%  70.00% 

 Program 
pemeliharaan, 
rehabilitasi 
pembangunan 
infratruktur sumber 
daya air dan energi 
terbarukan 

Layanan air baku untuk 
pertanian 

166,212 Ha 205.601 217.175 

Areal genangan banjir 15.000 Ha 5.000 Ha 5.000 Ha 

 Program 
Pembangunan 
infrastruktur strategis 
pendukung kegiatan 
sosial, ekonomi dan 
pemerintahan 

Terbangunnya sarana 
strategis dan cepat 
tumbuh 

42 unit  57 unit 54 unit 

Terbangunnya dan 
terpeliharannya 
bangunan pemerintah 

51 unit 68 unit 68 unit 

 Program Tata Ruang Tersedianya dokumen 
rencana tata ruang 

16 dok 32 dok 32 dok 
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Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Indramayu Tahun Anggaran 2017 – 2021 ini merupakan revisi dari Renstra Dinas 

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

Bina Marga dan Renstra Dinas Cipta Karya. Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk masa 5 tahun. 

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak terlepas dari konsistensi antara perencanaan, 

komitmen penganggaran, serta pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Strategis ini 

bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila 

terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah 

maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat 

dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat 

mendorong terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan 

berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang sesuai dengan Visi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Khusus untuk semua program dan 

kegiatan yang berbasis masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan melalui pola 

pengembangan kemitraan bersama-sama dengan masyarakat. 

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan Rencana Strategis ini. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan dalam 

rangka penyempurnaan dokumen perencanaan ini. 

 

  

 

BAB  
VII 

 

PENUTUP 



Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

               635,70                731,05                840,71                966,82             1.111,84               4.286,13 

1 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan 

telepon, air dan listrik

12,00 Bln 328,71              12,00 Bln 378,02              12,00 Bln 434,72              12,00 Bln 499,93              12,00 Bln 574,92              12,00 Bln               2.216,29 

2 Penyedia Alat Tulis Kantor, 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Kelancaran pelaksanaan 

kegiatan administrasi 

kantor

12,00 Bln 110,11              12,00 Bln 126,63              12,00 Bln 145,62              12,00 Bln 167,46              12,00 Bln 192,58              12,00 Bln                   742,40 

3 Penyedia Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang - 

undangan

Meningkatnya Sarana 

Informasi dan Peraturan 

Peundang-Undangan

12,00 Bln 39,40                 12,00 Bln 45,31                 12,00 Bln 52,11                 12,00 Bln 59,92                 12,00 Bln 68,91                 12,00 Bln                   265,65 

4 Penyediaan Makan dan 

Minum

Terselenggaranya 

kelancaran kegiatan 

harian dan rapat

12,00 Bln 24,28                 12,00 Bln 27,92                 12,00 Bln 32,11                 12,00 Bln 36,93                 12,00 Bln 42,46                 12,00 Bln                   163,70 

5 Rapat-rapat 

Kordinasi/Konsultasi/ 

Kunjungan/ke Dalam 

Daerah dan Luar Daerah

Terkoordinasinya 

pelaksanaan kegiatan 

Dalam Daerah dan Luar 

Daerah

12,00 Bln 133,20              12,00 Bln 153,18              12,00 Bln 176,16              12,00 Bln 202,58              12,00 Bln 232,97              12,00 Bln                   898,09 

2 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

Tersedianya sarana dan 

prasarana aparatur 

kondisi baik

100,00 %             2.120,04 100,00 %             1.317,99 100,00 %             1.364,79 100,00 %             1.416,27 100,00 %             1.472,89 100,00 %               7.691,98 

1 Pengadaan Perlengkapan 

dan Peralatan Gedung 

Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

55,00 Unit 292,67              50,00 Unit 300,00              50,00 Unit 300,00              50,00 Unit 300,00              50,00 Unit 300,00              255 Unit               1.492,67 

2 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Terpeliharanya Gedung 

Kantor, Pagar, Halaman, 

Taman dan Tempat Parkir

27,00 Gdg 476,02              27,00 Gdg 500,00              27,00 Gdg 500,00              27,00 Gdg 500,00              27,00 Gdg 500,00              27,00 Gdg               2.476,02 

3 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional/Mobil 

Jabatan

Terjaganya kondisi 

kendaraan 

dinas/operasional

12,00 Bln 425,44              12,00 Bln 467,99              12,00 Bln 514,79              12,00 Bln 566,27              12,00 Bln 622,89              12,00 Bln               2.597,38 

4 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan 

dan perlengkapan gedung 

kantor

12,00 Bln 15,80                 12,00 Bln 50,00                 12,00 Bln 50,00                 12,00 Bln 50,00                 12,00 Bln 50,00                 12,00 Bln                   215,80 

5 Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi 

Gedung Kantor

9,00 Gdg 910,10              9,00 Gdg                   910,10 

3 Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin 

pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan 

fungsi

100,00 %                846,54 100,00 %                900,00 100,00 %                900,00 100,00 %                           -   100,00 %               2.646,54 

1 Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Perlengkapannya

8 Jenis                846,54 1 Jenis                900,00 9 Jenis               1.746,54 

2 Pengadaan Pakaian 

Khusus Hari-Hari Tertentu

1 Jenis                900,00 1 Jenis                   900,00 

4 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Meningkatnya jumlah 

pegawai yang 

bersertifikat diklat teknis 

maupun non teknis

                          -   100,00 %                   50,00 100,00 %                   50,00 100,00 %                   50,00 100,00 %                   50,00 100,00 %                   200,00 

1 Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah pegawai yang 

mengikuti diklat dan 

bimtek

                          -                             -   10 Orang                   50,00 10 Orang                   50,00 10 Orang                   50,00 10 Orang                   50,00 40 Orang                   200,00 

5 Program Peningkatan 

Pembangunan Sistem

Perencanaan dan 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan

Keuangan

Tersedianya dokumen 

perencanaan dan 

dokumen 

evaluasi/pelaporan 

beserta sistem 

pendukungnya

100,00 %                190,00 100,00 %                120,00 100,00 %                120,00 100,00 %                   70,00 100,00 %                   70,00 100,00 %                   570,00 

1 Pengumpulan Updating 

dan Analisis Data 

Informasi Program dan 

Kegiatan

Tersusunnya dokumen 

perencanaan, dokumen 

evaluasi dan pelaporan

8 Dok 90,00                 8 Dok 50,00                 8 Dok 50,00                 8 Dok 50,00                 8 Dok 50,00                 40 Dok                   290,00 

2 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Tersusunnya laporan 

keuangan

-                      -                      3 Dok 20,00                 3 Dok 20,00                 3 Dok 20,00                 3 Dok 20,00                 12 Dok                      80,00 

3 Pembuatan/Pengembanga

n  Sistem Aplikasi / Sistem 

Informasi

Tersedianya sitem aplikasi 

/ sistem informasi

2 Sistem 100,00              1 Sistem 50,00                 1 Sistem 50,00                 -                 -                      -                 -                      4 Sistem                   200,00 

6 Program Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Infrastruktur Sumber 

Daya Air 

         18.620,44          83.710,00          98.767,00        108.597,00          97.217,62          406.912,06 

Meningkatnya 

disiplin aparatur

Meningkatnya 

disiplin pegawai 

dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi

Menjaga 

kondisi 

Infrastruktur 

Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya 

Air

Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya Air 

dengan Kondisi Baik

Infrastruktur sumber 

daya air dengan 

kondisi baik

Meningkatnya 

Aparatur yang 

profesional

Meningkatnya 

jumlah pegawai yang 

bersertifikat diklat 

teknis maupun non 

teknis

Meningkatnya 

manajemen 

pendukung 

pelaksanaan 

pembangunan

Tersedianya 

dokumen 

perencanaan dan 

dokumen 

evaluasi/pelaporan 

beserta sistem 

pendukungnya

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Tahun 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

(4)

Meningkatkan 

kualitas SDM 

Aparatur dan 

sarana 

prasarana 

penunjang 

kinerja 

pembangunan 

urusan 

pekerjaan 

umum dan 

penataan ruang

Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Terlaksananya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian 

Pada Awal Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang dan Seksi 

Penanggung 

Jawab

Meningkatnya 

sarana dan 

prasarana aparatur

Tersedianya sarana 

dan prasarana 

aparatur kondisi baik

Halaman 1/5



Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Tahun 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

(4)

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian 

Pada Awal Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang dan Seksi 

Penanggung 

Jawab

Penyediaan Air Baku (Ha)                  198.656              169.923         180.723         192.223         205.591         205.601                 205.601 
1 Perencanaan Teknis 

Peningkatan Jaringan 

Irigasi

tersedianya dokumen 

perencanaan peningkatan 

jaringan irigasi (dok)

2 DED                111,00 3 DED                300,00 3 DED                300,00 3 DED                300,00 3 DED                300,00 14 DED               1.311,00 

panjang saluran / 

bangunan irigasi yang 

ditingkatkan (m/unit)

            5.506,36          22.390,00          28.000,00          32.127,00          29.027,62          117.050,98 

- Sal. Sekunder 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
- Sal. Sub Sekunder 5000 m 22000 m 28000 m 32000 m 29000 m 116000 m
- Bangunan Irigasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

3 Perencanaan Teknis 

Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi

tersedianya dokumen 

perencanaan rehabilitasi 

jaringan irigasi (dok)

2 DED                110,00 2 DED                120,00 2 DED                120,00 2 DED                120,00 2 DED                120,00 10 DED                   590,00 

panjang saluran / 

bangunan irigasi yang 

direhab (m/unit)

            3.407,43          26.000,00          33.817,00          35.000,00          30.000,00          128.224,43 

- Sal. Sekunder 7000 m 40000 m 50000 m 65000 m 50000 m 212000 m
- Sal. Sub Sekunder 0 m 12000 m 17000 m 20000 m 15000 m 64000 m
- Bangunan Irigasi 0 Unit 20 Unit 25 Unit 25 Unit 20 Unit 90 Unit
- Penanganan Saluran 

Irigasi Dalam Rangka 

Mendukung Prestasi 

Daerah (m)

               609,18 3000 m             1.500,00 3000 m             1.500,00 3200 m             2.000,00 3200 m             2.000,00 4400 m               7.609,18 

panjang saluran / 

bangunan irigasi yang 

dipelihara (m/unit)

            2.224,01             6.500,00             6.500,00             7.000,00             7.000,00             29.224,01 

- Sal. Sekunder 41192 m 41192 m 41192 m 41192 m 41192 m 41192 m
- Sal. Sub Sekunder 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
- Bangunan Irigasi 12 Unit 28 Unit 25 Unit 20 Unit 14 Unit 99 Unit
jumlah petani pemakai air 

yang dibina (orang) dan 

buku rencana pola tanam 

dan tata tanam yang 

dibuat (buku)

                          -                  150,00                150,00                150,00                150,00                   600,00 

- P3A yang dibina 10 P3A 10 P3A 10 P3A 10 P3A 40 P3A
- Buku Rencana Pola 

Tanam dan Tata Tanam

100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 400 Buku

7 Monitoring Distribusi Air 

Baku

tersedianya dokumen 

monitoring distribusi air 

baku (dok)

1 Dok                160,46 1 Dok                200,00 1 Dok                200,00 1 Dok                200,00 1 Dok                200,00 5 Dok                   960,46 

8 Pengumpulan data 

hidrologi dan hidrometri

Tersedianya Dokumen 

Laporan Perkembangan 

Debit Air Dari 20 stasiun 

curah hujan (dok)

                          -   2 Dok                100,00 2 Dok                100,00 2 Dok                100,00 2 Dok                100,00 8 Dok                   400,00 

9 Perencanaan Teknis 

Pembangunan, 

Peningkatan dan 

Rehabilitasi Embung dan 

Bangunan Penampung Air 

Lainnya

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Peningkatan dan 

Rehabilitasi Embung dan 

Saluran Penampung Air 

Lainnya (dok)

                          -                             -   6 Dok                360,00 8 Dok                480,00 10 Dok                600,00 12 Dok                720,00 36 Dok               2.160,00 

10 Pembangunan, 

Peningkatan dan 

Rehabilitasi Embung dan 

Bangunan Penampung Air 

Lainnya

Jumlah embung dan 

bangunan penampung air 

lainnya yang dibangun, 

ditingkatkan dan 

direhabilitasi (unit)

10 Unit             6.192,00 13 Unit          15.200,00 15 Unit          15.000,00 16 Unit          16.000,00 15 Unit          15.000,00 69 Unit             67.392,00 

11 Perencanaan Normalisasi 

dan Pemeliharaan Embung 

dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Normalisasi 

dan Pemeliharaan Embung 

dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya 

(dok)

                          -                             -   10 Dok                600,00 10 Dok                600,00 10 Dok                600,00 10 Dok                600,00 40 Dok               2.400,00 

12 Normalisasi dan 

Pemeliharaan Embung dan 

Bangunan Penampung Air 

Lainnya

Jumlah embung dan 

bangunan penampung air 

lainnya yang di 

normalisasi dan di pelihara 

(unit)

                          -                             -   12 Unit          10.290,00 14 Unit          12.000,00 18 Unit          14.400,00 16 Unit          12.000,00 60 Unit             48.690,00 

13 Pemutakhiran Data 

Jaringan Irigasi dan 

Saluran Pembuang

Tersedianya Dokumen 

Data Infrastruktur Bidang 

Pengairan  (dok)

1 Dok                300,00                      -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   1 Dok                   300,00 

                     5.000 

4 Program Pengendalian 

Banjir

            2.000,00          13.180,00          20.843,00          21.690,00          19.364,00             77.077,00 

Luas Genangan Banjir 

(Ha)

                    10.404                11.500           10.500              8.500              7.000              5.000                      5.000 

1 Perencanaan Normalisasi 

Saluran Sungai

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Normalisasi 

Saluran Sungai (dok)

                          -                             -   3 Dok                180,00 8 Dok             4.800,00 8 Dok             4.800,00 8 Dok             4.800,00 27 Dok             14.580,00 

2 Pelaksanaan Normalisasi 

dan Pemeliharaan Saluran 

Sungai

Panjang Sungai yang di 

Normalisasi (m)

13500 m             2.000,00 30000 m          11.000,00 35000 m          13.843,00 37000 m          14.490,00 36000 m          11.964,00 151500 m             53.297,00 

Menjaga 

kondisi 

Infrastruktur 

Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya 

Air

Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya Air 

dengan Kondisi Baik

Infrastruktur sumber 

daya air dengan 

kondisi baik

Pemberdayaan Petani 

Pemakai Air

Peningkatan Jaringan 

Irigasi

Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi

5 Operasi dan Pemeliharaan 

rutin/berkala Jaringan 

Irigasi

2

4

6
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Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Tahun 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

(4)

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian 

Pada Awal Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang dan Seksi 

Penanggung 

Jawab

3 Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Bantaran 

dan Tanggul Sungai

Panjang Bantaran/Tanggul 

Sungai yang di rehab/ di 

pelihara (m)

                          -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                               -                               -   

4 Pembangunan Prasarana 

Pengaman Pantai

Jumlah/Panjang Sarana 

Pengaman Pantai yang 

dibangun (unit/m)

                          -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                               -                               -   

5 Monitoring dan 

inventarisasi banjir serta 

penanganan gawat 

darurat banjir

 Tersedianya dokumen 

inventarisasi banjir (dok) 

dan Jumlah titik tanggul 

kritis yang ditangani (titik)

                          -                             -   20 Titik             2.000,00 22 Titik             2.200,00 24 Titik             2.400,00 26 Titik             2.600,00 92 Titik               9.200,00 

87.10%

4 Program Pemeliharaan, 

Rehabilitasi, 

Peningkatan, 

Pembangunan Jalan dan 

Jembatan

       143.876,02          82.250,00        101.537,00        110.601,00          98.967,00          537.231,02 

Prosentase jalan 

kabupaten berkondisi 

baik

68,39% 68,50% 68.65% 68.80% 68.95% 70.00% 70.00%

1 Perencanaan Jalan Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Jalan 

Kabupaten (dok)

1,00 Dok 190,19              1,00 Dok 200,00              1,00 Dok 200,00              1,00 Dok 200,00              1,00 Dok 200,00              5,00 Dok                   990,19 

2 Pengadaan Tanah Guna 

Pembangunan/Peningkata

n Jalan

Tersedianya tanah untuk 

pembangunan/peningkata

n jalan (Luas, panjang, 

lebar)

                          -                             -                        -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                               -                               -   

3 Pembangunan Jalan Jumlah/panjang jalan yang 

dibangun

1,50 Km 8.915,26           1,00 Km 5.000,00           1,20 Km 5.000,00           1,80 Km 6.000,00           2,00 Km 6.000,00           7,50 Km             30.915,26 

4 Peningkatan Jalan Panjang Jalan Kabupaten 

yang ditingkatkan

8,36 Km 25.071,14        2,20 Km 10.000,00        2,70 Km 15.000,00        8,87 Km 16.000,00        9,05 Km 13.000,00        31,18 Km             79.071,14 

5 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan Kabupaten 

yang direhab (m)

11,83 Km 23.670,53        2,80 Km 10.000,00        3,10 Km 15.000,00        12,56 Km 16.000,00        12,81 Km 13.000,00        43,10 Km             77.670,53 

6 Pemeliharaan Jalan Panjang Jalan Kabupaten 

yang dipelihara (m)

797,05 Km 14.080,69        440,00 Km 25.000,00        535,30 Km 29.177,00        795,81 Km 35.000,00        795,38 Km 35.000,00        797,05 Km          138.257,69 

7 Rehabilitasi / 

Pemeliharaan Jalan 

Perdesaan

Panjang Jalan Desa yang 

direhab dan dipelihara (m)

125 Desa 62.984,51        50 Desa 29.650,00        60 Desa 35.000,00        75 Desa 35.201,00        65 Desa 29.557,00        317 Desa          192.392,51 

8 Pembangunan Tembok 

Penahan Tanah

Panjang Tembok Penahan 

Tanah (TPT) yang 

dibangun (m)

8430 M' 8.502,30           2000 M' 2.000,00           2000 M' 2.060,00           2000 M' 2.100,00           2000 M' 2.100,00           16430 M'             16.762,30 

9 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen 

Kondisi Jalan Kabupaten 

(dok)

1,00 Dok 62,52                 1,00 Dok 400,00              1,00 Dok 100,00              1,00 Dok 100,00              1,00 Dok 110,00              5,00 Dok                   772,52 

10 Leger Jalan dan Jembatan Junlah pemasangan Patok 

Hm dan Km jalan

1134 Patok 398,89              1134 Patok                   398,89 

68.35% 68.50% 69.41% 69.71% 70.26% 70.89% 70.89%

Program Pemeliharaan, 

Rehab, Peningkatan, 

Pembangunan Jalan dan 

Jembatan

Prosentase jembatan 

kabupaten berkondisi 

baik 

68.50%          24.133,70 69.41%          27.980,00 69.71%          34.541,00 70.26%          37.625,00 70.89%          33.666,70 70.89%          157.946,41 

Perencanaan  Jembatan Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Jembatan 

(dok)
- Perencanaan teknis 

tahun n+1

23 Dok                136,13 27 Dok                150,00 35 Dok                211,00 32 Dok                245,00 33 Dok                240,00 33 Dok                   982,13 

- Penyusunan DED 

Jembatan

2 Dok                280,44 4 Dok                600,00 3 Dok                350,00 2 Dok                400,00 2 Dok                350,00 13 Dok               1.980,44 

2 Pengadaan Tanah Guna 

Pembangunan/Peningkata

n Jembatan

Tersedianya tanah untuk 

pembangunan/peningkata

n jembatan (Luas, 

panjang, lebar)

                          -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -                               -                               -   

3 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang 

dibangun (unit)

2 Unit             8.554,72 2 Unit          16.000,00 5 Unit          14.000,00 1 Unit          15.000,00 1 Unit          13.500,00 11 Unit             67.054,72 

4 Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan 

kabupaten yang direhab 

(unit)

8 Unit             4.949,16 9 Unit             2.719,50 8 Unit             7.000,00 7 Unit             7.900,00 7 Unit             7.000,00 39 Unit             29.568,66 

5 Rehabilitasi Jembatan 

Desa

Jumlah jembatan desa 

yang direhab (unit)

23 Unit             6.877,68 9 Unit             5.300,50 8 Unit             8.900,00 7 Unit             9.500,00 7 Unit             8.500,00 54 Unit             39.078,18 

6 Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang 

dipelihara (unit)

20 Unit             3.292,19 20 Unit             3.150,00 20 Unit             4.000,00 23 Unit             4.500,00 20 Unit             4.000,00 103 Unit             18.942,19 

7 Inspeksi Jembatan Jumlah jembatan yang 

dilaksanakan inspeksi 

(unit)

344 Unit                   43,40 351 Unit                   60,00 352 Unit                   80,00 352 Unit                   80,00 353 Unit                   76,70 353 Unit                   340,10 

Program Pemeliharaan, 

Rehab, Peningkatan, 

Pembangunan Jalan dan 

Jembatan

            9.172,42             5.962,00             6.149,98             6.045,70             7.509,81 34839,91

Kegiatan 

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Berat

Terlaksanyanya 

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Berat

55 Unit             1.032,42 65 Unit             1.572,00 65 Unit             1.500,00 65 Unit             1.750,00 65 Unit             1.750,00 

Menjaga 

kondisi 

Infrastruktur 

Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya 

Air

Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya Air 

dengan Kondisi Baik

Kualitas jalan dan 

Jembatan Baik

Prosentase jembatan 

kabupaten 

berkondisi baik

1
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Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Tahun 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

(4)

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian 

Pada Awal Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang dan Seksi 

Penanggung 

Jawab

Kegiatan 

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Laboratorium

Terlaksanyanya 

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Laboratorium

42 Unit                400,00 33 Unit                550,00 33 Unit                655,70 33 Unit                573,00 33 Unit                525,33 

Pengadaan Peralatan dan 

Bengkel Alat-Alat Berat

Tersedianya Peralatan dan 

Bengkel Alat-Alat Berat

3 Unit             7.440,00 6 Unit             3.500,00 6 Unit             3.500,00 7 Unit             3.500,00 7 Unit             5.000,00 

Pengadaan Alat-Alat Ukur 

dan Peralatan 

Laboratorium 

Tersedianya Alat-Alat Ukur 

dan Peralatan 

Laboratorium 

3 Unit                300,00 6 Unit                340,00 5 Unit                494,28 10 Unit                222,70 5 Unit                234,48 

Pengembangan 

wilayah strategis dan 

cepat tumbuh

21

Program Infrastruktur 

Strategis Pendukung 

Kegiatan Sosial, Ekonomi, 

dan Pemerintahan

         82.760,00          79.850,00        100.611,00        108.007,00          96.269,00          467.497,00 

Terbangunnya bangunan 

gedung pemerintah

6 Gd 1 Gd 1 Gd 16 Gd 8 Gd 28 Gd

Terbangunnya sarana 

ibadah

34,46 % 49,89 % 61,72 % 81,37 % 100,00 %                      -   100,00 %

Terbangunnya rung publik 

di Bantaran Sungai 

Cimanuk

55,41 % 59,37 %                      -   79,57 % 91,92 % 100,00 % 100,00 %

Terbangunnya sarana 

kesehatan

33,19 % 49,63 % 65,77 % 100,00 %                      -                        -   100,00 %

1 Perencanaan 

Pembangunan Gedung 

Kantor dan Infrastruktur 

Lainnya

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Gedung 

Kantor dan infrastruktur 

lainnya(dok)

16 DED                950,00                      -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   16 DED                   950,00 

2 Pembangunan Gedung 

Kantor Pemerintah

Jumlah/prosentase 

gedung kantor pemerintah 

yang dibangun

6 Gd          12.442,00 1 Gd             3.400,00 1 Gd             2.500,00 16 Gd          52.197,00 8 Gd          13.753,00 32 Gd             84.292,00 

3 Pembangunan Rumah 

Dinas Jabatan

Jumlah/prosentase rumah 

dinas jabatan yang 

dibangun

                          -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   8 Gd             9.000,00 8 Gd               9.000,00 

4 Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung Kantor 

Pemerintah

Jumlah/prosentase 

gedung kantor yang 

direhabilitasi

6 Gd             1.600,00 6 Gd             1.550,00                      -                             -                        -                             -   4 Gd          10.000,00 16 Gd             13.150,00 

5 Rehabilitasi Sedang/Berat 

Rumah Dinas Jabatan

Jumlah/prosentase rumah 

dinas jabatan yang 

direhabilitasi

2 Gd             1.291,00                      -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   2 Gd               1.291,00 

6 Identifikasi Tingkat 

Kerusakan Bangunan 

Gedung Negara/ 

Pemerintah

Jumlah/prosentase  

bangunan gedung yang 

teridentifikasi

8,64 % 16,29 %                   94,00 29,29 %                150,00 46,62 %                200,00 68,28 %                250,00 100,00 %                366,00 100,00 %               1.060,00 

7 Penyusunan Database 

Bangunan Gedung

Tersedianya Dokumen 

Database Bangunan 

Gedung

                  50,00                150,00                200,00                200,00                200,00                   800,00 

8 Pembangunan 

Peningkatan dan 

Pemeliharaan 

Infrastruktur

Jumlah/prosentase 

infrastruktur yang 

dibangun

5 Unit             4.804,00 3 Unit          26.300,00 1 Unit             1.300,00 4 Unit          15.750,00 1 Unit                750,00 10 Unit             48.904,00 

9 Pembangunan Gedung 

Islamic Centre

Prosentase Pembangunan 

Gedung Islamic Centre

34,46 % 49,89 %          30.000,00 61,72 %          23.000,00 81,37 %          38.211,00 100,00 %          36.229,00                      -                             -   100,00 %          127.440,00 

10 Pembangunan Rumah 

Sakit

Prosentase Pembangunan 

Rumah Sakit

33,19 % 49,63 %          25.450,00 65,77 %          25.000,00 100,00 %          53.000,00                      -                             -                        -                             -   100,00 %          103.450,00 

11 Pembangunan Rumah 

Ilmu Pengetahuan

Prosentase Pembangunan 

Rumah Ilmu Pengetahuan

91,90 % 100,00 %             3.700,00                      -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   100,00 %               3.700,00 

12 Pembangunan Gedung 

Panti Budaya

Prosentase Pembangunan 

Gedung Panti Budaya

90,73 % 100,00 %             1.400,00                      -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   100,00 %               1.400,00 

13 Penataan Bantaran Kali 

Cimanuk

Prosentase Penataan 

Bantaran Kali Cimanuk

55,41 % 59,37 %                979,00                      -                             -   79,57 %             5.000,00 91,92 %             3.056,00 100,00 %             2.000,00 100,00 %             11.035,00 

14 Penataan Bantaran Sungai 

Indramayu - Jatibarang

Prosentase Penataan 

Bantaran Sungai 

Indramayu - Jatibarang

0,00 %                           -                             -                        -                             -                        -                             -                        -                             -   100,00 %          60.000,00 100,00 %             60.000,00 

15 Pengaturan dan 

Penyelenggaraan Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah SIUJK yang 

dikeluarkan

                          -                             -                        -                     50,00                      -                     50,00                      -                     50,00                      -                     50,00                             -                     200,00 

16 Pembinaan Jasa 

Konstruksi

Jumlah peserta 

pembinaan jasa 

konstruksi

                          -                             -                        -                     50,00                      -                     50,00                      -                     50,00                      -                     50,00                             -                     200,00 

17 Monitoring dan Evaluasi 

Kajian Gambar Teknis IMB

Jumlah IMB yang 

dikeluarkan

                          -                             -                        -                  200,00                      -                  100,00                      -                  225,00                      -                  100,00                             -                               -   

21 4 5 - - 31

Program Tata Ruang             3.393,75             3.050,00             3.500,00             3.650,00             3.650,00             17.243,75 
Tersedianya dokumen 

rencana tata ruang

Memelihara 

dan 

terbangunnya 

bengunan 

strategis 

penunjang 

kegiatan sosial, 

ekonomi, dan 

pemerintahan

Terpelihara dan 

Terbangunnya 

Bangunan Strategis 

Penunjang Kegiatan 

Sosial, Ekonomi dan 

Pemerintahan

Menyediakan 

Dokumen 

Rencana Tata 

Ruang

Tersedianya 

Dokumen Rencana 

Tata Ruang

Dokumen tata ruang

Menjaga 

kondisi 

Infrastruktur 

Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya 

Air

Terjaganya kondisi 

Infrastruktur Jalan, 

Jembatan, dan 

Sumber Daya Air 

dengan Kondisi Baik

Prosentase jembatan 

kabupaten 

berkondisi baik
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Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) Target  Rp (juta) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Tahun 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

(4)

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian 

Pada Awal Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang dan Seksi 

Penanggung 

Jawab

1 Penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang 

Perkotaan

Jumlah  dokumen RDTR 

wilayah perkotaan yang 

disusun (dokumen)

1 Dok             2.478,78 2 Dok             1.600,00                           -                             -                             -   3 Dok               4.078,78 

2 Penyusunan Dokumen 

Rencana Rinci kawasan 

Strategis Kabupaten (KSK)

Jumlah dokumen KSK yang 

disusun (dokumen)

                          -                             -   2 Dok             1.600,00 2 Dok             1.600,00 2 Dok             1.600,00 6 Dok               4.800,00 

3 Penyusunan Dokumen 

Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan (RTBL)

Jumlah dokumen RTBL 

yang disusun (dokumen)

1 Dok                750,00 1 Dok                750,00 1 Dok                750,00 1 Dok                750,00 4 Dok               3.000,00 

4 Legalisasi Perda RDTR 

Perkotaan di Kab. 

Indramayu

Jumlah dokumen RDTR 

yang diPerdakan 

(dokumen)

4 RDTR                235,85                           -   2 RDTR                300,00 2 RDTR                350,00 2 RDTR                350,00 10 RDTR               1.235,85 

5 Legalisasi Persetujuan 

Substantif Raperda RDTR 

Perkotaan  di Provinsi 

Jawa Barat

Jumlah Raperda dokumen 

RDTR yang disetujui 

substantifnya (dokumen)

1 RDTR                500,00 1 RDTR                500,00 1 RDTR                500,00 1 RDTR                500,00 1 RDTR                500,00 5 RDTR               2.500,00 

6 Sosialisasi Kebijakan, 

Norma , Standar, 

prosedur dan Manual 

Pemanfaatan Ruang

Jumlah kecamatan yang 

telah menerima sosialisasi 

peraturan dan kebijakan 

Tata Ruang (kec)

2 Kec                100,00 2 Kec                100,00 2 Kec                250,00 2 Kec                350,00 2 Kec                350,00 10 Kec               1.150,00 

7 Penyusunan Kajian Tata 

Ruang

Jumlah dokumen kajian 

perencanaan dan 

pemanfaatan ruang (dok)

8 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Tersusunnya laporan 

kegiatan pemanfaatan 

ruang 

1 Dok                   79,11 1 Dok                100,00 1 Dok                100,00 1 Dok                100,00 1 Dok                100,00 5 Dok                   479,11 

286.902,07      299.047,58      369.224,48      399.618,78      359.348,87      1.714.141,78     

Indramayu,         Januari  2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN INDRAMAYU

H. DIDI SUPRIADI, BE., S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19580213 198603 1 008

JUMLAH

Menyediakan 

Dokumen 

Rencana Tata 

Ruang

Tersedianya 

Dokumen Rencana 

Tata Ruang

Dokumen tata ruang
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