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RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik. merupakan

pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran

tersebut. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Pangandaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan

Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran

Tahun 2019. LKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran selama tahun 2019

dengan berlandaskan pada perjanjian kinerja tahun 2019. Selain fungsi akuntabilitas . LKIP ini

sekaligus memenuhi kebutuhan internal Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran guna melakukan analisis  dan evaluasi

kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Proses penyusunan LKIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja.

pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum Tata

Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran mengacu pada

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. PP Nomor

21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara

reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja

program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

Secara keseluruhan, LKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja dari 4

(empat) sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak

7 (tujuh) indikator. Pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya pada Perjanjian

Kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 202.546.569.000,00 (Dua Ratus Dua Milyar Lima Ratus

Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan

perubahan pada APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran untuk Dinas Pekerjaan Umum,
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Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Rp. 236.895.986.873,30

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Nol

Rupiah). Apabila realiasasi anggaran dibandingkan dengan anggaran pada Perjanjian Kinerja,

maka Realisasi Capaian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman mencapai 78,05 %.

Pangandaran, 4 Januari 2020

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM TATA RUANG

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PANGANDARAN,
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya.

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Pangandaran ini dapat tersusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. Laporan ini

memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor  : 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme

serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Kami

menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan

masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun
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Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna perbaikan program dan kegiatan ke depan. Ucapan

terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 ini, kami menyadari masih terdapat kelemahan –

kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistim

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya laporan ini diharapkan  dapat menjadi

sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan  pekerjaan maupun

dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang

baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten

Pangandaran di masa yang akan datang.

Pangandaran. 4 Januari 2019

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM TATA RUANG

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PANGANDARAN,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk

melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama

pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma

Pemerintahaan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan

yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang

antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah

keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan

pengembangan  dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana

diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme dan Undang undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme.

maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan stratejis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 sebagai perwujudan

pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja

yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.2 Dasar Hukum
LKIP Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

3. Landasan Operasional : Tap MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten

Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah

diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara

Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara

Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

m. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan

Bupati Pangandaran Nomor 3 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

o. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Potensi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Susunan

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Bina Marga, membawahkan:

a. Seksi Jalan dan Jembatan

b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Bidang Cipta Karya, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Kawasana Perumahan dan Permukiman

b. Seksi Penataan Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi

c. Seksi Pengelolaan Air Minum

5. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Ruang. membawahkan:
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a. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang

b. Seksi Pengendalian Ruang

6. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

a. Seksi Irigasi

b. Seksi Sungai Danau dan Rawa

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Peralatan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman adalah melaksanakan sebagian urusan wajib Pemerintahan Daerah

meliputi Bidang Pekerjaan Umum. Bidang Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman sesuai asas  otonomi dan tugas  pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum Tata

Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor   44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata

Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bidang tugas unsur organisasi adalah

sebagai berikut :

Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin. merumuskan kebijakan teknis operasional.

mengkoordinasikan. melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah bidang Bina Marga. Cipta Karya. Sumber Daya Air. Tata Ruang. serta

UPTD sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan. pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang

pekerjaan umum. bidang bina marga. cipta karya. sumber daya air. tata ruang. sesuai

dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
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b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang

Pekerjaan Umum, Bidang bina marga, Cipta karya, Tata Ruang dan sumber daya air,serta

UPTD;

c.   penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan

prasarana Dinas;

d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan,

Bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman

serta UPTD dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi srta tugas pokok

dan fungsi dinas.

b. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi

Kesekratariatan Bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman serta UPTD serta  kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan

umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal.

c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis

(Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Dinas serta mengkoordinasikan

kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan Bupati. Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen – dokumen  perencanaan.

pelaksanaan. evaluasi.  penilaian dan pelaporan kinerja lainnya.

d. Menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD.

berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas.

e. Menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, lingkup Tata Ruang.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

f. Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas
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g. Menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD sebagai bahan

perencanaan pembangunan daerah

h. Menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup Pekerjaan Umum Tata

Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD

i. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan

dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pekerjaan Umum

Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD di daerah

j. Menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang Pekerjaan Umum Tata

Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD

k. Mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas

masing – masing.

l. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak – pihak yang terkait baik teknis

maupun administratif untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dinas

m. Menjelaskan perkembangan kebijakan – kebijakan dan prioritas kepada staf.

n. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat – rapat intern dan petunjuk langsung

untuk keterpaduan pelaksanaan tugas.

o. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja

dinas.

p. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier

staf.

q. Memeriksa konsep – konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani.

r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut.

s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melalui

penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rekomendasi Camat.

t. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun

administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.

u. Melaporkan pelaksanaan tugas dinas secara lisan. tertulis. berkala atau sesuai

kebutuhan kepada pimpinan.

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas

dinas. dan
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w. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

Sekretaris Dinas
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang   berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja

kesekretariatan yang meliputi pelayanan kepegawaian dan umum, keuangan serta program

yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan

kepegawaian., keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. Penyelenggaraan   koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

c. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan. pelaksanaan. evaluasi.

penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

d. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana

anggaran dan belanja kegiatan Dinas yang bersumber dari bidang;

e. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan umum yang meliputi urusan surat-

menyurat. barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan

ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

pelayanan kepegawaian, umum, rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;
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g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata

naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas berdasarkan

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana

kerja Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air serta UPT;

i. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

j. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di

bidang tugasnya;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi

terkait dalam lingkup tugasnya;

l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di

bidang tugasnya;

m. Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;

n. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;

o. Mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar

sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

p. Memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat

melaksanakan tugas dengan baik;

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaian

dengan rencana;

r. Mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas

kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;

s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

t. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang

berlaku.

u. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan

Dinas agar terwujud tertib administrasi;

v. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

w. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di

bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
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x. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan

pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Dinas;

y. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan. tertulis. berkala atau

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

z. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan

kepada pimpinan;

aa. Menyelenggarakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data sebagai bahan  penyusunan

laporan program kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan;

bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya; dan

cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan

protocol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai,

pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Umum, Kepegawaian, kelembagaan serta

ketatalaksanaan;

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan,

barang milik daerah/asset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian.

d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

e. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Kepegawaian dan

Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

f. Melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan,

kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
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g. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas;

h. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas;

i. Melaksanakan pengurusan  pengadaan,  penyimpanan,  pendistribusian, pemeliharaan,

perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset

daerah yang digunakan oleh Dinas;

j. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang

kerja serta lingkungan Dinas;

k. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan

informasi Dinas;

l. Menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;

m. Melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan

pension, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

n. Menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji

pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

o. Menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup

Dinas;

p. Memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan. teknis dan fungsional;

q. Memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan

izin/tugas belajar;

r. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

s. Menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban  kerja, evaluasi jabatan, standar

kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

t. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;

u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi,

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas serta

melaksanaan pelayanan hubungan masyarakat;

v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait

dalam lingkup tugasnya;

Uraian tugas Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf;

b. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

c. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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d. Menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

g. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan
Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;

b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan sasaran.

kebijakan teknis. strategi dan program kerja Dinas;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

c. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;

d. Mengkaji bahan – bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan

sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

e. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
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g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;

h. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

i. Mengkaji hasil evalaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan rencana kerja

dinas.

j. Melaksanakan akuntansi keuangan;

k. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

l. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

m. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;

o. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait

dalam lingkup tugasnya;

q. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

r. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

s. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

t. Menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

v. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

w. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

x. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

dan

y. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina

marga, meliputi jalan dan jembatan   dengan cakupan perencanaan teknis, survey,
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pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan

jalan dan jembatan serta monitoring evaluasi teknis.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai

fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang jalan dan jembatan

dengan cakupan perencanaan teknis, survey, pengolahan program, pembangunan,

peningkatan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring

evaluasi teknis;

b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bina Marga dengan cakupan perencanaan

teknis, survey, pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan,

pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring evaluasi teknis;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

d. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Bidang

Bina Marga.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas. Bidang Bina Marga;

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan sasaran,

kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan

memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

d. Menyelenggarakan  fasilitasi serta survei untuk  pendukung data bahan  perencanaan

teknis jalan dan jembatan;

e. Menyelenggarakan penyusunan harga satuan pekerjaan dan estimasi biaya;

f. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan

kerjasama/kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur

pemerintah lainnya dalam survey, perencanaan teknis, penelitian dan pengembangan

teknologi jalan dan jembatan;

g. Menyelenggarakan penyusunan pedoman operasional serta standar sebagai bahan

untuk melaksanakan supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan;

h. Menyelenggarakan pengumpulan, rekapitulasi dan menyusun usulan kebutuhan

penyelenggaraan jalan dan jembatan;

i. Menyelenggarakan pembaharuan data dan teknologi informasi sebagai bahan

pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan;
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j. Menyelenggarakan evaluasi teknis sebagai bahan penyusunan skala prioritas serta

fungsi dan status jalan sebagai bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan jalan dan

jembatan berdasarkan kondisi konstruksi;

k. Menyelenggarakan penyusunan rencana umum jaringan jalan dan jembatan;

l. Menyelenggarakan fasilitasi terhadap kebutuhan program penyelenggaraan jalan dan

jembatan akibat bencana dan akibat lainnya;

m. Menyelenggarakan  pemantauan.  penilaian.  pengolahan  dan  penyajian  data kondisi jalan

dan jembatan berdasarkan klasifikasi baik, sedang dan rusak;

n. Menyelenggarakan kajian studi kelayakan mengenai penyelenggaraan jalan dan

jembatan beserta simpul-simpul dan penunjangnya;

o. Menyelenggarakan. menyusun dan mengevaluasi norma dan standar penanganan jalan

dan jembatan beserta simpul-simpul dan penunjangnya;

p. Menyelenggarakan fasilitasi/advis teknis kepada unsur masyarakat dan lembaga

swasta/pemerintah terhadap detail perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta

penunjangnya;

q. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina marga;

r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi

terkait dalam lingkup tugasnya;

s. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

t. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;

u. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

v. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Bina marga untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja masing-masing;

w. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan;

x. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah  dinas yang

berlaku;

y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

z. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Bina marga secara lisan. tertulis.

berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;

aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

bb. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Seksi Jalan dan Jembatan
Seksi jalan dan jembatan dipimpin  oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana

kerja Seksi jalan yang meliputi Survei, Perencanaan Teknis, pengolahan program, monitoring,

evaluasi teknis dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa, pemeliharaan jalan kota dan

pengujian lahan dan bahan. pemanfaatan dan leger jalan serta peralatan dan perbengkelan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi jalan dan jembatan mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi jalan dan jembatan

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi jalan dan jembatan

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi jalan dan jembatan.

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi jalan dan

jembatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi jalan dan Jembatan

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi jalan dan

jembatan berdasarkan sasaran. kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Survei, Perencanaan Teknis, pengolahan

program, monitoring, evaluasi teknis dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. dan

pemeliharaan jalan kota untuk pendukung data bahan perencanaan teknis jalan dan

jembatan.

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan teknis penyelenggaraan jalan

dan jembatan.

f. Menyiapkan bahan dan menyusun harga satuan pekerjaan dan estimasi biaya;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan

penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan masyarakat. dunia usaha. lembaga

pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam Survei. Perencanaan Teknis. pengolahan

program. monitoring. evaluasi teknis dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. dan

pemeliharaan jalan kota;
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h. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan

jembatan.

i. Menyiapkan pedoman dan standar sebagai bahan untuk melaksanakan supervisi dan

fasilitasi penyelenggaraan jalan;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi/advis teknis kepada unsur masyarakat dan

lembaga swasta/pemerintah terhadap detail perencanaan penyelenggaraan jalan dan

jembatan serta penunjangnya;

k. Menyelenggarakan penyelidikan tanah dan pengujian mutu bahan jalan serta

pemeriksaan/evaluasi terhadap hasil penyelidikan tanah dan pengujian bahan jalan dan

jembatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan;

l. Menyelenggarakan menerbitkan rekomendasi peningkatan mutu bahan jalan dan

jembatan berdasarkan hasil pengujian;

m. Menyelenggarakan fasilitasi penyelidikan tanah dan pengujian mutu bahan jalan dan

jembatan;

n. Menyelenggarakan pengaturan teknis. pengawasan dan pengendalian terhadap

pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan  dan jembatan berdasarkan

standar yang telah ditetapkan;

o. Menyelenggarakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan dan

untuk penerbitan rekomendasi pemerintah daerah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal untuk perizinan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan. ruang

manfaat jalan dan jembatan dan ruang  pengawasan jalan dan jembatan.

p. Menyelenggarakan pemantauan. evaluasi. penyelenggaraan dan pemutakhiran data

leger jalan dan jembatan.

q. Menyelenggarakan penyusunan pedoman penggunaan serta pemeliharaan peralatan dan

perbengkelan;

r. Menyelenggarakan pelayanan penggunaan peralatan dan perbengkelan;

s. Menyelenggarakan survai untuk menentukan jenis peralatan yang sesuai dengan

kondisi lapangan sebagai bahan rekomendasi penggunaan alat;

t. Menyelenggarakan administrasi penggunaan peralatan dan perbengkelan;

u. Menyelenggarakan pengadaan. penyimpanan. penggunaan /pemanfaatan. pemeliharaan

dan penghapusan peralatan;

v. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan peralatan dan

perbengkelan;

w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan darurat kerusakan jalan kota akibat

bencana dan/atau karena sebab lainnya;
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x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan lahan untuk kepentingan penanganan

kerusakan dan/atau relokasi jalan kota yang diakibatkan bencana dan/atau karena sebab

lainnya;

y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

pemeliharaan jalan  dan jembatan kota dan penunjangnya serta penanganan darurat

kerusakan jalan kota akibat bencana dan/atau karena sebab lainnya;

z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan. penyimpanan dan distribusi

bahan/material pemeliharaan jalan dan jembatan kota;

aa. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan/pengelolaan serta

penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan kota;

bb. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan Seksi jalan dan jembatan.

cc. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

dd. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; memberi petunjuk

kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

ee. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

ff. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

gg. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

hh. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf   untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

ii. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan. tertulis. berkala atau sesuai kebutuhan kepada

pimpinan;

jj. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

kk. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional. menyusun dan melaksanakan rencana

kerja Seksi jembatan yang meliputi Survei. Perencanaan Teknis. pengolahan program.

penelitian. pengembangan monitoring. evaluasi teknis serta pemeliharaan jembatan.
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan. mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan

Jalan dan berdasarkan sasaran. kebijakan teknis. strategi dan program kerja Dinas;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan teknis penyelenggaraan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

e. Menyiapkan bahan dan menyusun harga satuan pekerjaan dan estimasi biaya;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan

penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan masyarakat. dunia usaha. lembaga

pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam Survei. Perencanaan Teknis. pengolahan

program. penelitian. pengembangan. monitoring. evaluasi teknis serta pemeliharaan jalan

dan jembatan;

g. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman operasional penyelenggaraan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

h. Menyiapkan pedoman dan standar sebagai bahan untuk melaksanakan supervisi dan

fasilitasi penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi/advis teknis kepada unsur masyarakat dan

lembaga swasta/pemerintah terhadap detail perencanaan penyelenggaraan pemeliharaan

jalan dan jembatan serta penunjangnya;

j. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan;
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k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

l. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

m. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

n. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

o. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

q. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf   untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

r. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan kebijakan teknis  dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang

Cipta Karya, meliputi Bangunan, Perumahan dan Permukiman yang mencakup Penataan

Prasarana meliputi drainase, jalan, jembatan lingkungan serta pemeliharaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Bidang Bina Cipta Karya mempunyai

fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Cipta Karya dengan

cakupan Bangunan. perumahan dan pemukiman yang mencakup Penataan Prasarana

Permukiman. meliputi drainase, jalan dan jembatan lingkungan serta pemeliharaan;

b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Cipta Karya dengan cakupan perencanaan

teknis, Survei, pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan,

pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring evaluasi teknis;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

d. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Bidang
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Cipta Karya.

Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Cipta Karya;

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis

masyarakat;

c. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Cipta Karya yang akan

dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada

Bupati;

d. Menyusun bahan penetapan peraturan daerah kebijakan strategi dan NSPK

e. Pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

f. Menyusun bahan pelaksanaan pengawasan. pengendalian dan evaluasi pembangunan

kawasan di wilayah kabupaten;

g. Menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

h. Menyusun bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara

yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

i. Menyusun bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan

dilestarikan di kabupaten Pangandaran;

j. Menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten. mengenai bangunan gedung

dan lingkungan mengacu pada norma, standar, dan prosedur dibidang Cipta Karya;

k. Menyusun bahan penetapan kelembagaan pengelolaan gedung bangunan di wilayah

kabupaten;

l. Menyusun bahan pemberian rekomendasi IMB gedung;

m. Menyusun bahan pendataan bangunan gedung;

n. Menyusun bahan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);

o. Menyusun bahan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan

gedung dan lingkungannya;

p. Menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

q. Menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung

dan lingkungannya;
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r. Menyusun bahan pengawasan dan menertibkan pembangunan, pemanfaatan, dan

pembongkaran bangunan gedung;

s. Menyusun bahan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

t. Menyusun bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang ditingkat

kabupaten;

u. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi

terkait lingkup tugasnya.

v. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

w. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugasnya;

x. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

y. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Cipta Karya untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja masing – masing;

z. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang

sudah ditetapkan;

aa. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang

berlaku;

bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

uantuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan  pembinaan serta upaya

tindak lanjut;

cc. menyusun bahan penetapan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

dd. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Cipta Karya secara lisan.

tertulis. berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;

ee. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh  pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya;

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman
Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan

melaksanakan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengambangan Kawasan

Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan
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Kawasan Perumahan dan Permukiman;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan

dan Permukiman;

c. Pengumpulan  dan  pengolahan  data Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan  dan

Permukiman;

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengembangan

Kawasan Perumahan dan Permukiman;

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman adalah

sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan

Kawasan Perumahan dan Permukiman;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bahan penyusunan

rencana kegiatan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan

Kawasan Perumahan dan Permukiman berdasarkan sasaran. kebijakan teknis. strategi dan

program kerja Dinas;

d. Menyusun  dan melaksanakan  rencana kerja Seksi Perencanaan  Ruang berdasarkan

sasaran. kebijakan teknis. strategi dan program kerja dinas;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci Pengembangan

Kawasan Perumahan dan Permukiman ;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi perencanaan ruang dengan rencana

pembangunan jangka panjang. rencana pembangunan jangka menengah. dan rencana

pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan

daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi rencana rinci

Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan masterplan sektoral dan kajian yang

merupakan penjabaran dari rencana rinci Pengembangan Kawasan Perumahan dan

Permukiman;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman;



23LKIP DPUTRPRKP KAB. PANGANDARAN TA. 2019

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan data dan informasi pemanfaatan

Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi rencana investasi pemerintah daerah.

masyarakat dan dunia usaha;

k. Melaksanakan pemasangan Penerangan Jalan Umum baru;

l. Melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

m. Melakukan pengelolaan dan pembayaran tagihan rekening Penerangan Jalan Umum;

n. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan seksi Pengembangan Kawasan

Perumahan dan Permukiman;

o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

p. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; memberi petunjuk

kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

q. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

r. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

t. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf   untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

u. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

w. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi
Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun

dan melaksanakan rencana kerja Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa

Kontruksi meliputi Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Penataan, Pengelolaan Bangunan

dan Gedung serta Jasa Kontruksi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan

Gedung serta Jasa Kontruksi;
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b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan

Gedung serta Jasa Kontruksi;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung

serta Jasa Kontruksi;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penataan.

Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi;

Uraian tugas Kepala Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa

Kontruksi adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan.

Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

Penataan. Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penataan.

Pengelolaan Bangunan   dan Gedung serta Jasa Kontruksi berdasarkan sasaran.

kebijakan teknis. strategi dan program kerja Dinas;

d. Menyelenggarakan survei untuk pendukung pembangunan/peningkatan/pemeliharaan

bangunan dan gedung serta jasa kontruksi dan penunjang-penunjangnya;

e. Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pembangunan.

peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan gedung serta jasa kontruksi dan penunjang-

penunjangnya;

f. Menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan.

peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan gedung serta jasa kontruksi dan penunjang-

penunjangnya;

g. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan

kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan gedung serta jasa kontruksi dan

penunjang-penunjangnya;

h. Menyelenggarakan survei terhadap kondisi/kelayakan bangunan dan gedung serta jasa

kontruksi dan penunjang-penunjangnya;

i. Menyelenggarakan penanganan/penanggulangan kerusakan bandunan dan gedung serta

jasa kontruksi dan penunjangnya akibat bencana atau akibat lainnya;
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j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis penanganan/penanggulangan

kerusakan bangunan dan gedung serta jasa kontruksi dan penunjangnya;

k. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan Seksi Penataan. Pengelolaan

Bangunan dan Gedung serta Jasa Kontruksi;

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

m. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

n. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

o. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

p. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

r. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf   untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

s. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

u. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Seksi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan

rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum, Drainase

dan Sanitasi mempunyai fungsi ;.

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengelolaan Air Minum. Drainase

dan Sanitasi

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Minum. Drainase

dan Sanitasi;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penglolaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
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e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengelolaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi;

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum. Drainase dan Sanitasi, meliputi :

a. Menyiapkan bahan  perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengelolaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program

kerja dinas;

d. Menyelenggarakan survei untuk pendukung pembangunan, peningkatan dan/atau

pemeliharaan air minum, drainase dan sanitasi serta penunjang-penunjangnya;

e. Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap detail perncanaan pembangunan.

peningkatan dan pemeliharaan Air Minum, Drainase dan Sanitase serta penunjang-

penunjangnya;

f. Menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan.

peningkatan dan pemeliharaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi serta penunjang –

penunjangnya;

g. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan

kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi serta penunjang –

penunjangnya;

h. Menyelenggarakan survey terhadap kondisi dan/atau kelayakan air minum. drainase dan

sanitasi serta penunjang – penunjangnya;

i. Menyelenggarakan   penanganan dan/atau   penanggulangan   kerusakan air minum.

drainase dan sanitasi serta penunjangnya akibat bencana atau akibat lainnya;

j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis penanganan dan/atau

penanggulangan kerusakan air minum, drainase dan sanitasi serta penunjangnya;

k. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi;

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

m. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

n. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
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o. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

p. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

r. Membuat dan memeriksa konsep – konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

s. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugasnya; dan

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Bidang Tata Ruang
Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Tata

Ruang yang meliputi sarana dan prasarana. serta pengembangan teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten;

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Tata Ruang meliputi

sarana dan prasarana. serta pengembangan teknologi;

c. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Tata Ruang meliputi sarana dan prasarana. serta

pengembangan teknologi;

d. Penyelenggaraan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

e. Penyelenggaraan monitoring. evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Bidang Tata

Ruang;

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis dinas bidang Tata Ruang;

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Tata Ruang berdasarkan sasaran,

kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
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c. Menyusun bahan penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat

Kabupaten;

d. Menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang

wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

e. Menyusun bahan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

f. Menyusun bahan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;

g. Menyusun bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW;

h. Menyusun bahan penyusunan program dan anggaran kabupetn di bidang tata ruang

dan bangunan;

i. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW Kabupaten dan

Rencana Tata Ruang kawasan strategis kabupaten;

j. Menyusun bahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten ;

k. Menyusun bahan pengendalian pemanfaatan ruang  dan kawasan strategis wilayah

kabupaten;

l. Menyusun bahan penetapan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

m. Menyusun pengelolaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah

kabupaten pengendaliaan pemanfaatan rauang berdasarkan RTRW Kabupaten;

n. Menyusun bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan Daerah tentang Penataan

Ruang;

o. Menyusun bahan penetapan perubahan fungsi kawasan di dalam Kabupaten dalam

rangka menjaga keseimbangan ekonomi;

p. Meniapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peraturan zonasi dalam

penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan rencana rinci Kawasan Perumahan dan

Permukiman;

q. Menyelenggarakan inventarisasi sarana dan orasarana;

r. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;

s. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan Tata Ruang

t. Menyelenggarakan penyususnan sistem manajemen pelayanan Tata Ruang

u. Menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem manajemen

pelayananTata Ruang

v. Menyelenggarakan analisis kebutuhan pengembangan Tata Ruang
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w. Menyelenggrakan fasilitas peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan

kerjasama. kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur

pemerintah lainnya dalam penelitian. pengembangan teknologo Tata Ruang;

x. Menyelenggarakan fasilitas pembentukan dan pengembangan lembaga Tata Ruang

pada masyarakat;

y. Memberikan saran   dan   pertimbangan   kepada pimpinan sesuai dengan   bidang

tugasnya; dan

z. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya

Kepala Bidang Tata Ruang meliputi:
A. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang

Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja

Seksi Penataan dan pemanfaatan Ruang yang meliputi perencanaan penataan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Seksi Penataan dan

Pemanfaatan Ruang, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahanbahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan dan

Pemanfaatan Ruang;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencan kerja Seksi Penataan dan Pemanfaatan

Ruang;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkornisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kerja Seksi Penataan dan

Pemanfaatan Ruang;

Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penataan dan

Pemanfaatan Ruang Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta

pengolahan basis dan Penataan dan Pemanfaatan Ruang sebagai baha penyusun

rencana kegiatan;
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b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Penataan dan

pemanfaatan   Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program

kerja Dinas;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

d. Menyiapkan   bahan   dan melaksanakan fasilitas serta sosialisasi Standar pelayanan

Minimal (SPM) dan Norma Standar pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Tata Ruang;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencan rinci tata ruang;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkornisasi perencanaan ruang dengan rencana

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana

pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan

Daerah;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas dan sosialisasi rencana rinci Penataan

dan Pemanfaatan Ruang;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan  penyusunan masterplan sektoral dan kajian

yang merupakan penjabaran dari rencana rinci Penataan dan Pemanfaatan

Ruang;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawaan dan pengendalian

pelaksanaan perencanaan ruang kawasan;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan data dan informasi

pemanfaatan ruang bagi rencana investasi pemerintah daerah. masyarakat dan dunia

usaha;

k. Menyiapkan bahan fasilitasi. kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan

dan untuk penerbitan rekomendasi pemerintah daerah dari Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang

sesuai dengan rencana tata ruang;

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peraturan zonasi dalam

penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang;

m. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan seksi Tata Ruang;

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;

o. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; memberi

petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

p. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengertahui

kesesuaiannya dengan rencana kerja;
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q. Mengarahkan dan mengendalika pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

s. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

t. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan. tertulis. berkala atau sesuai

kebutuhan kepada pimpinan;

u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada piminan sesuai bidang tugasnya; dan

v. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

B. Seksi Pengendalian Ruang
Seksi Pengendalian Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas pokok meniapkan

bahan kebijakan teknis operasional. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi

Pengendalian Ruang yang meliputi Sarana Prasarana. serta Pengembangan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Seksi Pengendalian Ruang

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendalian Ruang yang meliputi

Sarana dan Prasarana. Pelayanan Kontruksi serta Pengembangan Teknologi;

b. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkornisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

c. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Seksi

Pengendalian Ruang yang meliputi Sarana dan Prasarana. Pelayanan Kontruksi serta

Pengembangan Teknologi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Ruang yang meliputi Sarana dan Prasarana.

Pelayanann Konstruksi serta Pengembangan Teknologi adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pengendalian Ruang;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data

Seksi Pengendalian Ruang sebagai bahan penyususnan rencana kegiatan
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c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan   penyusunan rencana kerja Seksi

Pengendalian Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja

Dinas;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan invetarisasi Seksi Pengendalian Ruang yang

meliputi Sarana dan Prasarana, Pelayanan Penata Ruang Serta Pengembangan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan Seksi Pengendalian Ruang yang meliputi

Sarana dan Prasarana, Pelayanan Penataan Ruang serta Pengembangan Teknologi;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan

penghapusan sarana dan prasarana Pengendalian Ruang;

g. Menyiapkan dan melaksanakan penyimpanan dan penggunaan dan/atau

pemanfaatan sarana dan prasarana Pengendalian Ruang;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi sarana Pengendalian Ruang;

i. Menyiapkan bahan serta melaksanakan    pengaasan    dan    pengendalian

operasional sarana dan prasarana;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pengelolaan saran dan

prasarana;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem manajemen pelayanan Pengendalian

Ruang;

l. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem manajemen

pelayanan Pengendalian Ruang;

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan teknis Pengendalian Ruang;

n. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan

Jasa Konstruksi secara berjenjang dalam aspek administratif dan teknis;

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan teknologi

Pengendalian Ruang;

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebtuhan pengembangan teknologi

Pengendalian Ruang;

q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi

Pengendalian Ruang;

r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait

dalam lingkup tugasnya;

s. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

t. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

u. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;
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v. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah di tetapkan;

x. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

y. Membuat dan memriksa konsep-konsp surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

z. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lian. tertulis. berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

bb. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

kebijakan teknis operasional. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Sumber

Daya Air yang meliputi Konservasi Sumber Daya Air. Pengembangan Sumber Daya Air

Pengendalian Sumber Daya Air. pengelolaan dan pengembangan air tanah. Geologi.

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Perizinan dan Pembinaan Irigasi. Rancang Bangun

Irigasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Bidang Sumber Daya Air mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Sumber Daya Air;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program Bidang Sumber Daya Air;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Bidang Sumber Daya Air;

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja. Bidang Sumber

Daya Air.

Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air meliputi:

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Sumber Daya Air;

b. Mengumpulkan dan mengolah basis data Sumber Daya Air sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan;
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c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;

d. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan survei investigasi, dan desain

pada kawasan, pengembangan sumber daya air lahan konservasi sumber daya air,

konservasi kawasan   dan lahan sumber   daya air   pada wilayah sungai,

pembangunan infrastruktur pada kawasan dan lahan konservasi sumber daya air serta

pada pengembangan sumber daya air;

e. Mengumpulkan dan mengolah basis data Bidang Sumber Daya Air sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian daya rusak air;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya air;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan saluran

pembuang pada kawasan dan lahan surnber daya air;

i. Melaksanakan dan menyusun konsep sasaran kegiatan dalam lingkup pengelolaan

dan pengembangan air tanah;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan penyelidikan potensi air

tanah serta pengelolaan air tanah;

k. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekomendasi teknis untuk proses perizinan

pengeboran, penggalian sumur gali dan sumur   pantek, penerapan dan

pengambilan mata air, serta pengambilan air tanah pada wilayah cekungan air tanah;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian

pengeboran, penggalian sumur gali dan sumur   pantek, penerapan dan

pengambilan mata air, serta pengambilan air tanah pada wilayah cekungan air tanah;

m. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekomendasi teknis untuk proses perizinan juru bor air

tanah;

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian

juru bor air tanah;

o. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekomendasi teknis untuk proses perizinan

perusahaan pengeboran air tanah;

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan. pengawasan serta pengendalian

perusahaan pengeboran air tanah;

q. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air

tanah;

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan neraca air tanah;

s. Menyiapkan bahan dan menyusun profil investasi air tanah;
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t. Menyiapkan bahan penetapan wilayah koservasi air tanah;

u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pengembangan air tanah melalui

tahapan survei hidrogelogi, geofisika, pengeboran eksplorasi, eksploitasi dan

pembangunan kelengkapan sarana air;

v. Menyiapkan bahan penetapan zonasi/klasifikasi aman, rawan, kritis/ daerah

resapan dan zona/klasifi, kasi rusak pada air tanah;

w. Menyiapkan bahan penetapan sistem jaringan sumur pantau pada cekungan air

tanah;

x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan potensi air tanah serta

menyiapkan bahan penetapan Cekungan Air Tanah (CAT);

y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan sistem informasi air tanah dan

mata air;

z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, penyelidikan, penelitian serta

eksplorasi geologi;

aa. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan

lindung geologi;

bb. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penerapan zonasi pemanfaatan

kawasan karst dan kawasan lindung geologi;

cc. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik,

kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan lingkungan geologi serta air tanah;

dd. Melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik,

kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan lingkungan geologi serta air tanah;

ee. Melaksanakan kebijakan mitigasi bencana alam geologi;

ff. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Sistem Informasi Geografis

(SIG) kegeologian;

gg. Menyiapkan bahan, pengumpulan dan pengolahan data, serta melaksanakan

koordinasi mitigasi bencana alam geologi, yang meliputi gerakan tanah, kegempaan

dan tsunami, kegunungapian/vulkanologi serta gempa bumi;

hh. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan fungsional penyidik bumi;

ii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi teknis pelaksanaan eksplorasi

pengusahaan pertambangan dan air tanah;

jj. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoperasian. pemeliharaan dan

rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu

kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
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kk. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana tata tanam detail dan rencana tata

tanam global untuk bahan masukan bagi komisi irigasi;

ll. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Kelembagaan

Pengelolaan Irigasi (KPI) di tingkat jaringan irigasi secara partisipatif;

mm. Menyiapkan bahan. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan dan

pengelolaan irigasi;

nn. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bagi Komisi Irigasi tingkat

Kabupaten;

oo. Menyiapkan bahan rekomendasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan

pengusahaan jaringan irigasi;

pp. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan. peruntukan.

penggunaan dan pengusahaan jaringan irigasi;

qq. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan, pemanfaatan. pengubahan.

dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi padajaringan irigasi primer

dan sekunder dalam daerah irigasi;

rr. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di tingkat jaringan irigasi;

ss. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pembangunan dan peningkatan

jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

tt. Menyiapkan bahan dan melaksanakan survei investigasi desain partisipatif di

tingkat jaringan irigasi;

uu. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi dan pcmeliharaan

irigasi;

vv. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga/ organisasi

terkait dalam lingkup tugasnya;

ww.Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

xx. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

yy. Memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana kerja;

zz. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana

kerja yang telah ditetapkan;

aaa. Melaksanakan dan menyusun konsep penilaian kinerja pegawai;

bbb.Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;
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ccc. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang  diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

ddd.Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup operasi dan pemeliharaan irigasi secara

lisan. tertulis. berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

eee. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

fff. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan:

a. Seksi Irigasi

b. Seksi Sungai, Danau dan Rawa;

Seksi Irigasi
Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Irigasi yang meliputi

Pemeliharaan Irigasi, Pembinaan Irigasi dan Rancangan Bangunan Irigasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Irigasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Irigasi;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program Seksi Irigasi;

c. Pengumpulan dan Pengolahan data seksi Irigasi;

d. Pelaksanaan koordinasi. integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Irigasi;

Uraian tugas Kepala Irigasi meliputi :

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Irigasi;

b. Mengumpulkan dan mengolah basis data Irigasi;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Irigasi berdasarkan sasaran.

kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;

d. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan survey investigasi dan desain pada

kawasan pengembangan Irigasi; menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang angkutan

umum dalam kabupaten;

e. Mengumpulkan dan mengolah basis data Irigasi sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pengelolaan Irigasi;
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g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan saluran

pembuang pada kawasan dan lahan irigasi;

h. Menyiapkan bahan fasilitasi serta rekomendasi/saran teknis  untuk proses perizinan

Irigasi;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian

Irigasi;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Irigasi;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun profil investasi Irigasi;

l. Menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi Irigasi;

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan fungsional Irigasi;

n. Menyiapkan bahan. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan dan

pengelolaan Irigasi;

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bafi Komisi Irigasi Tingkat

Kabupaten;

p. Menyiapkan bahan rekomendasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan

jaringan Irigasi;

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan, peruntukan, penggunaan

dan pengusahaan jaringan Irigasi;

r. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi;

s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan Kelembagaan

Pengelolaan Irigasi (KPI) di tingkat jaringan irigasi;

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pembangunan dan peningkatan jaringan

Irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan survey investigasi desain partisipatif di tingkat

jaringan irigasi;

v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi dan pemeliharaan irigasi;

w. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam

lingkup tugasnya;

x. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

y. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

z. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuainnya

dengan rencana kerja;

aa. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang

telah ditetapkan;
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bb. Melaksanakan dan menyusun konsep penilaian kinerja pegawai;

cc. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

dd. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

ee. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

ff. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

gg. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Sungai. Danau dan Rawa
Seksi Sungai Danau dan Rawa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana

kerja Seksi Sungai, Danau dan Rawa yang meliputi sungai, danau dan rawa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok. Kepala Seksi Sungai. Danau dan Rawa

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Sungai, Danau dan Rawa;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sungai, Danau dan Rawa;

c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Sungai, Danau dan Rawa;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sungai. Danau

dan Rawa;

Uraian tugas Kepala Seksi Sungai, Danau dan Rawa adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sungai. Danau dan

Rawa;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi

Sungai, Danau dan Rawa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sungai. Danau

dan Rawa berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan kebutuhan sungai. Danau

dan Rawa;
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g. Menyiapkan bahan fasilitasi, penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan

sungai;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait

dalam lingkup tugasnya;

i. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

j. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

k. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja

yang telah ditetapkan;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak

lanjut;

n. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

o. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Peralatan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman di bidang pelayanan Laboratorium khusus PU dan alat berat di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan

menyelenggaran fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;

2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan;

3. Melaksanakan perbaikan peralatan laboratorium dan peralatan;

4. Melaksanakan ketatausahaan UPT;

5. Melaksanakan pengadaan peralatan. suku cadang dan peralatan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
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Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1). terdiri dari sejumlah Pegawai

Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Kelompok dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat. jenis kebutuhan dan beban

kerja;

e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2). diatur sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Potensi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum. Tata Ruang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Potensi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

NO. BIDANG POTENSI

Binamarga Panjang Jalan Nasional 94.25 km

Panjang Jalan Provinsi 8.89 km

Panjang Jalan Kabupaten 504.31km

Jumlah Jembatan 82 Buah (1.0016 km)
Cipta Karya Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 83,090 Kel.

Jumlah Rumah Layak Huni 11,518 buah

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 105,745 Kel.
Sumber Daya Air Jumlah Sungai 15 buah

Panjang Aliran Sungai 265,4 Km

Panjang Saluran Air Irigasi 12.349,54 Km

Jumlah Mata Air 4 buah

Jumlah Embung/Situ 7 buah
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN
2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran merupakan suatu proses yang

berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi. peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu

rencana Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pangandaran yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. penyusunan renstra ini

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam  5

(lima) tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal. nasional dan global.

namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui

pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis. instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi. peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan

kinerjanya.

a. Visi dan Misi
a) Visi

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025,

maka Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021

sebagai berikut:

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA“

Visi Kabupaten Pangandaran merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran harus dibawa dan

berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Peningkatan pelayanan Pekerjaan Umum yaitu memberikan pelayanan baik teknis dan

non teknis (administrasi pembangunan ke PU-an, penataan ruang, perumahan dan kawasan
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permukiman yang lebih baik, cepat dan akurat dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan

kegiatan kinerja pembangunan sarana dan prasarana).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan pelayanan ruang aktifitas

penduduk dalam percepatan kegiatan pertumbuhan social, ekonomi yang lebih baik, cepat dan

akurat dalam rangka tertib pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran.

b) Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan  rumusan Misi Kabupaten

Pangandaran, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan

3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

4. Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal

5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

c) Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan misi adalah hasil

akhir yang akan dicapai, tujuan dari misi kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Misi Pertama : Terwujudnya Reformasi Birokrasi

2. Tujuan Misi Kedua : Terciptanya  Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan

berwawasan lingkungan

3. Tujuan Misi Ketiga :

a. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas

b. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan

c. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan

4. Tujuan Misi Keempat : Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai

kebangsaan dan keagamaan

5. Tujuan Misi Kelima :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara

berkelanjutan

b. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

c. Meningkatnya pengarusutamaan Gender

d. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga
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e. Menurunnya  tingkat kemiskinan

6. Tujuan Misi Keenam : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan

Berkelanjutan

d) Sasaran :
Sesuai tujuan di atas, maka disusunlah sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Misi Pertama : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Sasaran Misi Kedua

a. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

3. Sasaran Misi Ketiga :

a. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualias

b. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana

c. Mewujudkan  pemenuhan bangunan pusat pemerintahan

4. Sasaran Misi Keempat :

a. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan

b. Meningkatnya Kesatuan Bangsa

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi

5. Sasaran Misi Kelima :

a. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat

b. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender

d. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga

e. Menurunnya angka kemiskinan

6. Sasaran Misi Keenam :

a. Menurunnya kesenjangan antar  wilayah

b. Menurunnya tingkat pengangguran

c. Meningkatnya Laju Pertumbu-han Ekonomi Sektor Unggulan
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b. Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran
Tabel 2.1

Tabel Tujuan, Indikator dan Sasaran

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

(1) (2) (3) (4)

Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

yang

akuntabel,

bersih dan

melayani

Terwujudnya

Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi

Birokrasi

Target kinerja = Indeks

60

Birokrasi yang bersih

dan akuntabel

Birokrasi yang efektif

dan efisien

Birokrasi yang

memiliki pelayanan

publik yang

berkualitas

Mewujudkan

penataan

ruang yang

harmonis dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang yang

berwawasan

lingkungan

Terciptanya  Ruang

Wilayah Kabupaten

yang harmonis dan

berwawasan

lingkungan

Ketaatan terhadap

RTRW

Target kinerja : 40%

Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan

terhadap rencana tata

ruang wilayah

Menyediakan

infrastruktur

dan fasilitas

yang

berkualitas

Meningkatnya

cakupan layanan

infrastruktur yang

berkualitas

Persentase

infrastruktur dalam

kondisi mantap = 95%

Panjang jalan

Kabupaten dalam

kondisi mantap

Rasio jaringan irigasi

teknis dalam kondisi

baik

Jaringan Irigasi teknis

dalam kondisi baik

Persentase Rumah

Tangga Dengan Akses

air minum

Jumlah rumah tangga

berakses air minum
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Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

(1) (2) (3) (4)

Indeks Risiko Sanitasi Tingkat Risiko Sanitasi

Terwujudnya sarana

dan prasarana

pusat pemerintahan

Persentase sarana dan

prasarana pusat

pemerintahan yang

terpenuhi

Target kinerja = 80

Mewujudkan

pemenuhan bangunan

pusat pemerintahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan  dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis stratejik, tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada

hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, sasaran dilengkapi indikator sasaran,

yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan, setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing –

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam prioritas

pembangunan.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama tahun 2018

No.
Tahun 2018 Tahun 2019

Sasaran Indikator Sasaran Indikator

1

Terwujudnya

akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan

Umum, Tata Ruang,

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

Nilai AKIP Dinas

Pekerjaan Umum,

Tata Ruang,

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

Terwujudnya

akuntabilitas

Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum,

Tata Ruang,

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Nilai AKIP Dinas

Pekerjaan Umum,

Tata Ruang,

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

2

Menciptakan

Ruang Wilayah

Kabupaten yang

harmonis dan

berwawasan

lingkungan

Ketaatan terhadap

RTRW

Menciptakan

Ruang Wilayah

Kabupaten yang

harmonis dan

berwawasan

lingkungan

Ketaatan terhadap

RTRW

3

Meningkatkan

cakupan layanan

infrastruktur yang

berkualitas

a. Persentase  jalan

dalam kondisi

mantap

b. Rasio jaringan

irigasi teknis

dalam kondisi

baik

c. Persentase

Rumah Tangga

Dengan Akses air

minum

d. Indeks Risiko

Sanitasi

Meningkatkan

cakupan layanan

infrastruktur yang

berkualitas

a. Persentase  jalan

dalam kondisi

mantap

b. Rasio jaringan

irigasi teknis

dalam kondisi

baik

c. Persentase

Rumah Tangga

Dengan Akses air

minum

d. Indeks Risiko

Sanitasi
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4

Terwujudnya sarana

dan prasarana

pusat pemerintahan

Persentase sarana

dan  prasarana pusat

pemerintahan yang

terpenuhi

Terwujudnya

sarana dan

prasarana pusat

pemerintahan

Persentase sarana

dan  prasarana pusat

pemerintahan yang

terpenuhi

Berdasarkan tabel diatas sasaran dan indikator pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran tahun 2018 sampai

tahun 2019 tidak mengalami perubahan.

2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2018
Kebijaksanaan dan program merupakan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran, kebijasanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh

insatansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

maupun kegiatan, Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.
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Tabel 2.3
Kebijakan dan Program

No. Kebijakan Program

1 Pelayanan administrasi

perkantoran kepegawaian

dan keuangan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2 Pembangunan dan

Pemeliharaan

Infrastruktur Jalan dan

Jembatan

1. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

2. Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

4. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan
3 Pembangunan dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi. Rawa dan

Pengairan

1. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan

Irigasi, Sungai, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

2. Program Pengendalian Banjir

4 Pengembangan Lingkungan

Perumahan dan

Perencanaan Tata Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

3. Program Pengembangan Perumahan

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
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2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Target Kinerja Program

No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

1. Birokrasi
yang bersih
dan
akuntabel

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

12 Bulan 1.275.751.059,00

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional

12 Bulan

25 Unit

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

4 Orang

Penyediaan Alat
Tulis Kantor

1 Paket

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

1 Paket

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1 Paket

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan

1 Paket

Penyediaan
Makanan dan
Minuman

12 Bulan

Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
daerah

1 Paket

Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor

4 Orang

Penyediaan Jasa
Tenaga Ahli

19 Orang

Penyediaan Jasa
Pengemudi

1 Orang
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

25 Unit 4.038.196.254

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor

1 Paket

Pengadaan
peralatan gedung
kantor

1 Paket

Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

1 Paket

Penyediaan gedung
kantor

1 Gedung

Pembangunan
Mushola Area Bumi
Perkemahan

1 Unit

Pembangunan
Gedung PMI

1 Unit

Perencanaan
Pembangunan
Gedung Perkantoran

1 dokumen

Revisi DED Masjid
Agung Parigi

1 dokumen

Rehabilitasi Gedung
Ex SDN 1 Parigi
(Kedai pelayanan
publik)

1 Gedung

Pembangunan
Polsek
Langkaplancar

1 Gedung

Program Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengelolaan Barang
Daerah

12 bulan 178.800.000

Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

12 bulan

Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

4 laporan

Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun

1 laporan

Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran

2 laporan

Penyusunan
perencanaan
program dan
kegiatan SKPD

5 dokumen



52LKIP DPUTRPRKP KAB. PANGANDARAN TA. 2019

No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

2. Meningatnya
Ketersediaan
Infrastruktur
yang
berkualitas

Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan

Penyediaan
Jembatan Bailley
Citayem

1 Buah 4.818.791.222

Pembangunan
Jembatan Bojong –
Cisempu (Lanjutan)

60 m

Penyusunan
Feasibility Study
(FS) Pembangunan
Jembatan
Sodongkopo

1 Dokumen

Penyusunan Detail
Engineering Design
(DED)
Pembangunan
Jembatan Sintok

1 Dokumen

Pembangunan Plat
Decker Ruas Jalan
Sidamulih - Kalijati

2 m

Pembangunan Jalan
Batuhiu -
Cikembulan

1 Paket

Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan

Perencanaan
Peningkatan Jalan
dan Jembatan - Kab.
Pangandaran

37 Dokumen 152.168.573.585

Peningkatan Jalan
Ciwangkal-
Pagerbumi

6500 m

Peningkatan Jalan
Pangleseran - Cibatu

800 m

Pembangunan
Pelengkap Jalan
Pangleseran-Cibatu

350 m

Peningkatan Ruas
Jalan Pagerbumi -
Harumandala
(lanjutan)

2000 m

Peningkatan Jalan
Cimindi - Cibanten
(lanjutan)

3100 m

Peningkatan Jalan
Gunungkelir -
Bojongkondang

4700 m

Peningkatan Jalan
Jadimulya/Jadikarya
- Karangkamiri

6100 m

Peningkatan Jalan
Gunungkelir -
Karangkamiri

3650 m

Peningkatan Ruas
Jalan Sukaresik -
Cikalong

3000 m
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Peningkatan Jalan
Pangandaran -
Pagergunung

2400 m

Peningkatan Jalan
Lanjutan
Pagergunung -
Ciparakan STA Awal

670 m

Peningkatan Jalan
Lanjutan
Pagergunung -
Ciparakan STA Akhir

1170 m

Peningkatan Jalan
Sidamulih - Kalijati

1300 m

Peningkatan Jalan
Lingkungan
Cikelewung -
Karangtirta

1511 m

Peningkatan Jalan
Cijoho - Kemplung

3295 m

Peningkatan Jalan
Cijoho Blok Terminal

TPT dan
Saluran 600 m

Peningkatan Jalan
Parigi – Pangleseran
(lanjutan)

2280 m

Peningkatan Jalan
Cijulang - Cibanten

1683 m

Peningkatan Jalan
Cibanten - Ciakar -
Sindangsari

1020 m

Peningkatan Jalan
Margacinta -
Parakanmanggu
(lanjutan)

1500 m

Peningkatan Jalan
Sindangsari -
Cikondang (lanjutan)

1800 m

Peningkatan Jalan
Pareang - Cikondang
(lanjutan)

1130 m

Peningkatan Jalan
Kertamukti -
Kertaharja/Cikondan
g (lanjutan)

1080 m

Peningkatan Jalan
Ciputrapinggan -
Kersaratu (lanjutan)

1090 m

Peningkatan Jalan
Bagolo - Karapyak

3000 m

Peningkatan Jalan
Bagolo – Ciawitali

825 m

Peningkatan Jalan
Sindangjaya –
Cirapuan (lanjutan)

1323 m

Peningkatan Jalan
Wonoharjo - Pajaten

1155 m

Peningkatan Jalan
TPA Purbahayu
(Lanjutan)

1727 m

Peningkatan Jalan
Cimerak - Cibuntu

600 m
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

(Pesantren Al-
Furqon)
Peningkatan Jalan
Astamaya - Cintaratu

2339 m

Peningkatan Jalan
Toll Gate Barat dan
Belakang Hotel
Surya

725 m

Peningkatan Jalan
Paledah -
Sukanagara lanjutan

1704 m

Peningkatan Jalan
Sindangwangi -
Bojongsari (lanjutan)

6360 m

Peningkatan Jalan
Grendel – Ciparakan

475 m

Peningkatan Jalan
Padaherang
Panyutran (lanjutan)

2795 m

Peningkatan Jalan
Stasiun Padaherang
- Kec. Padaherang

492 m

Peningkatan Jalan
Kedungwuluh -
Panyutran

1310 m

Peningkatan Jalan
Cihideung -
Ciganjeng

1199 m

Peningkatan Jalan
Paledah - Simpang
Mangunjaya

1250 m

Peningkatan Jalan
Manganti - Simpang
Mangunjaya

1150 m

Peningkatan Jalan
Sindanghayu -
Mangunjaya
(lanjutan)

2485 m

Peningkatan Jalan
Sidomulyo -
Pagergunung

900 m

Peningkatan Jalan
Babakan - Sukahurip

2483 m

Peningkatan Jalan
Cibatu - Ciwilis

870 m & 1080
m

Peningkatan Jalan
Curug Bojong

1146 m

Peningkatan Jalan
Tagog - Puskesmas
Pangandaran

1976 m

Peningkatan Jalan
Emplak -
Karanggondang

1150 m

Peningkatan Jalan
Bojongsari -
Panyutran

2450 m

Penunjang
Peningkatan Jalan
(DAK)

1 Paket
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
(APIP)

1 Paket

Peningkatan Jalan
Masuk SMP satu
atap Kertamukti

500 m

Peningkatan Jalan
Sidamulih - Kalijati
(STA 13+237 -
18+600)

4963 m

Peningkatan Jalan
Kedungwuluh -
Panyutran (STA
0+000 - 0+500)

450 m

Peningkatan Jalan
Paledah - Simpang
Mangunjaya (STA
0+000 - 0+750)

750 m

Peningkatan Jalan
Padaherang -
Panyutran (STA
2+650 - 3+640)

990 m

Peningkatan Jalan
Pesantren Al-
Fatahilah

1 Paket

Peningkatan Jalan
Pesantren Al-
Itihadiah

1Paket

Pelebaran Jembatan
Tollgate
Pangandaran

1 Paket

Program
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan dan
Jembatan

Rehabilitasi
Jembatan Jumleng
Ds. Jadimulya

1 paket 3.179.877.772

Pemindahan Material
Jembatan Sintok

1 paket

Pemeliharaan Badan
Lunak Jalan
Kabupaten

1 paket

Pemeliharaan Rutin
Jalan Kabupaten

1 paket

Rehabilitasi
Jembatan Cisamping
(Ruas Jalan Curug-
Batukaras)

10 m

Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan
Bangunan
Pelengkap Jalan

1 Paket 2.175.000.000

Pembangunan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Cikembulan -
Pananjung (Depan
Hotel Sun Set)

14 m
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan

Rehabilitasi/Pemelih
araan Laboratorium
Kebinamargaan

2 Unit 50.000.000

Rehabilitasi/Pemelih
araan Alat-Alat Berat

3 Unit

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi  Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan irigasi

20 Daerah
Irigasi

39.349.831.000

Perencanaan
Rehabilitasi Jaringan
irigasi

16 Dokumen

Pembangunan
Jaringan Irigasi
(DAK)

5 Buah

Rehabilitasi Jaringan
Irigasi (DAK)

1 paket

Penunjang
Pembangunan dan
Rehabilitasi (DAK)

1 paket

Perbaikan saluran
Induk D.I
Curugbringis

1 Paket

Perbaikan saluran
Sekunder D.I
Cikarang

1 Paket

Pembuatan Jaringan
irigasi Kertayasa (D.I
Kertayasa)

1 Paket

Perbaikan D.I
Kedunghaur

1 Paket

Perbaikan D.I
Cisawangan

1 Paket

Perbaikan D.I Batu
Kelir

1 Paket

Perbaikan D.I
Cikawung (lanjutan)

1 Paket

Perbaikan D.I Cibeo 1 Paket

Perbaikan saluran
Sekunder Purbahayu

1 Paket

Pembangunan
Jaringan irigasi BPR
15 (Blok Gerendong)

1 Paket

Perbaikan saluran
Sekunder Karang
Golecak (D.I
Ciputrapinggan)

1 Paket

Rehabilitasi Jaringan
irigasi Curug Bringis

1 Paket

Rehabilitasi Jaringan
irigasi Sukarenah

1 Paket
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Rehabilitasi Jaringan
irigasi Citiwuan

1 Paket

Rehabilitasi Jaringan
irigasi Ciranggon II

1 Paket

Rehabilitasi Jaringan
irigasi Cisempu

1 Paket

Perbaikan saluran
irigasi Pangarengan
(BPR 6)

1 Paket

Pembangunan irigasi
Tersier Hegarmanah
II

1 Paket

Pembangunan irigasi
Blok Kersaratu

1 Paket

Pembangunan
saluran irigasi
Malangsari

1 Paket

Pembangunan irigasi
Tersier Blok
Koromong

1 Paket

Pembangunan irigasi
Tersier Hegarmanah
III

1 Paket

Perbaikan Bendung
Cilutung I

1 Paket

Pembuatan saluran
Tersier (BPR VI)

1 Paket

Pembangunan
saluran Hegarmanah

1 Paket

Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
(APIP)

1 Paket

Program
Pengendalian Banjir

Pembangunan
Tembok Penahan
Abrasi

1 paket 4.893.466.802

Normalisasi saluran
Pembuang
Purbahayu (lanjutan)

1 Paket

Pembuatan Proteksi
saluran Pembuang
Sikil

1 Paket

Proteksi Tebing
saluran Pembuang
Cibeber

1 Paket

Proteksi Tebing
saluran Pembuang
Ciawitali

1 Paket

Proteksi Tebing
saluran Pembuang
Cirateun

1 Paket

Proteksi Tebing
saluran Pembuang
Cimeri

1 Paket

Proteksi Tebing
Sungai Cikaso Blok
MA Life Skill

1 Paket

Normalisasi saluran
Pembuang Kedung
Jamu Blok Cireong

1 Paket
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Pembangunan
saluran Hegarmanah

1 Paket

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah

Penyediaan sarana
air bersih dan
sanitasi dasar
terutama bagi
masyarakat miskin

10 Buah 3.278.174.000

Peningkatan
kapasitas SPAM/
Uprating IPA SPAM
(DAK)

1 Paket

Perluasan Jaringan
Perpipaan SPAM
(DAK)

1 Paket

Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
(APIP)

1 Paket

Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan

Rabat Beton Jalan
Wisata Santirah
Dusun Salakambang
- Karangmukti -
Giriharja

1000 m 3.159.997.179

Pembangunan
Jembatan
Pangasengan Desa
Kedungwuluh (Desa
Kedungwuluh)

1 paket

Peningkatan Jalan
OW Citumang

1 paket

Penataan Lapang
Desa Cibenda

1 Paket

Pembangunan
Drainase Sirnagalih
Desa Cibenda

1 Paket

Pemeliharaan
Jembatan Sirnagalih
Desa Cibenda

1 Paket

Pembangunan
Drainase Lingkungan
Desa Cibenda

1 Paket

Penataan Lapang
citarik Desa
Batumalang

1 Paket

Rabat Beton Jalan
Desa Ciliang

300 m

Program
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh

Pembangunan
Ruang Terbuka Hijau
dan Taman Rekreasi

1 Lokasi 3.423.177.000

Penataan dan
Pemindahan Taman

1 Lokasi
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Makam Pahlawan
(Lanjutan)
Rehabilitasi Tangga
Objek Wisata
Batuhiu

1 Paket

Revisi DED Batuhiu 1 dokumen

Penyusunan Detail
Engineering Design
(DED)
Keciptakaryaan

10 Dokumen

Fasilitasi Tim Ahli
Bangunan Gedung

1 Paket

Pemasangan Lampu
Taman Segitiga
Depan Eks
Puskesmas

1 paket

Penyusunan Detail
Engineering Design
(DED)
Pembangunan
Lapang Tenis

1 Dokumen

Program
Pengembangan
Perumahan

Pembangunan
Perumahan Nelayan
Desa Pangandaran

65 Rumah 7.951.390.000

Pembangunan
Rumah Tidak Layak
Huni (Rutilahu)

60 Unit

BOP KOTAKU 1 Paket

BOP BSPS 1 Paket

BOP RUTILAHU 1 Paket

Penambahan kWh di
Kios-kios Relokasi
PKL

1 Paket

Penataan Relokasi
PKL Lapang
Merdeka

1 Paket

Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Pembangunan
Trotoar

1 km 6.489.121.000

Pembangunan
Drainase

1 km

BOP PAMSIMAS 1 Paket

BOP SANIMAS 1 Paket

Pematangan lapang
Desa Parigi

15.000 m2

Pembangunan
MCK++ dan jaringan
perpipaan (DAK)

1 Paket

Penataan
Lingkungan
Permukiman di
Lokasi P2WKSS

1 Paket
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No Sasaran Program
Kinerja Program

Anggaran (Rp)Indikator Target

Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
(APIP)

1 Paket

Program Perencanaan
Tata Ruang

Penyusunan rencana
detail tata ruang
Kecamatan
Pangandaran

1 Dokumen 315.840.000

Penyusunan
Dokumen Rencana
Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten

1 Dokumen

Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian Ruang

12 Bulan 150.000.000

Penyusunan Kajian
Pengembangan
Perumahan

1 Dokumen

Kajian
pengembangan pola
insentif dan
disinsentif dalam
pengelolaan
kawasan lindung

1 dokumen

3. Laporan Anggaran per Sasaran
Pada dasarnya setiap pekerjaan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran dilaksanakan

sesuai dengan Perjanjian kinerja yang sebelumnya telah disepakati. Akan tetapi, dalam

pelaksanaannya ada beberapa perubahan yang mempengaruhi terhadap target dan capaian

kinerja. Maka, laporan anggaran per sasaran berikut dengan perubahnnya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Laporan Anggaran per Sasaran

No Sasaran/Program

Anggaran Program
Sebelum

Perubahan
(Rp.)

Setelah
Perubahan

(Rp.)

1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel
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1
Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.204.600.000 1.275.751.059

2

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan
155.000.000 178.800.000

3
Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 3.774.500.000 4.038.196.254

2
Meningkatnya kesesuaian pembangunan

terhadap rencana tata ruang wilayah

1 Program Perencanaan Tata Ruang 700.000.000 315.840.000

2
Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 125.000.000 150.000.000

3
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur

yang berkualias

1
Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan 4.200.000.000 4.818.791.222

2
Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan 151.885.664.000 152.168.573.585

3
Program rehabilitasi/ pemeliharaan

Jalan dan Jembatan 3.400.000.000 3.179.877.772

4
Program Pembangunan

turap/talud/brojong 2.075.000.000 2.175.000.000

5
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan 0 50.000.000

6

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya
39.525.631.000 39.349.831.000

7

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah
3.211.174.000 3.278.174.000

8 Program Pengendalian Banjir 4.915.000.000 4.893.466.802

9
Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 1.200.000.000 3.159.997.179
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10
Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Perumahan 6.325.000.000 6.489.121.000

11
Program Pengembangan

Perumahan 7.850.000.000 7.951.390.000

4

Mewujudkan  pemenuhan bangunan

pusat pemerintahan

1
Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur
- -
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran adalah perwujudan kewajiban organisasi

untuk mempertanggungjawabkan   keberhasilan dan   kegagalan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran dan tujuan yang ditetapkan tersebut tidak lepas dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, Rencana Strategis dan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman beserta perubahannya. Keterkaitan antara RPJMD, Renstra dengan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini terdapat dalam capaian yang harus dilaporkan setiap akhir

Tahun Anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran berdasarkan sasaran strategis dilakukan

dengan :

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh

Bapak Bupati Pangandaran, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Indikator Formulasi Target
Reali
sasi

Capai
an

1.

Birokrasi yang

bersih dan

akuntabel

Nilai AKIP B A 100 %

2.

Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan

terhadap

Ketaatan

terhadap

RTRW

20 27.6 135%
x100%
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No Sasaran Indikator Formulasi Target
Reali
sasi

Capai
an

rencana tata

ruang wilayah

3.

Meningkatnya

ketersediaan

Infrastruktur

yang berkualias

Persentase

jalan dalam

kondisi

mantap

65 73 112 %

Rasio

jaringan

irigasi teknis

dalam kondisi

baik

60 65 108 %

Persentase

Rumah

Tangga

Dengan

Akses air

minum

55 65 119 %

Indeks Risiko

Sanitasi
38,00 40 %

4..

Mewujudkan

pemenuhan

bangunan

pusat

pemerintahan

Persentase

sarana dan

prasarana

pusat

pemerintahan

yang

terpenuhi

18 8,5 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Indikator : Nilai  AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 melalui

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

( )( ) x100%

( )( ) x100%

x100%

IRS = (IRSART + IRALD +
IRSP + IRGA + IRPHBS) / 5

( )( ) x100%
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Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2018, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau

kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan

sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten

Pangandaran menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, karena proses penetapan peraturan daerah

memerlukan proses yang panjang. Dengan adanya perubahan tersebut, target capaian AKIP

melebihi capaian terget dikarenakan antara lain :

 Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat  secara

berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah

 Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.

 Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah

Indikator : Ketaatan terhadap RTRW, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula
(sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017):100%
- Rencana Peruntukan dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang HARUS

dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang
dalam indikasi program RTRW. Perwujudan rencana tata ruang wilayah tersebut
merupakan gabungan dari banyaknya program utama dalam perwujudan struktur ruang,
perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten.

- Realisasi RTRW dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang sudah dilakukan
sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam
indikasi program RTRW.

Atas dasar hal tersebut maka dapat kita peroleh bahwa Rencana Peruntukan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran 2018-2038 sebanyak 391 program utama.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perwujudan rencana tata ruang tahun 2018 diperoleh
bahwa program utama dalam indikasi program yang sudah dapat dilaksanakan/diwujudkan
sebanyak 69 terdiri dari 61 program utama perwujudan struktur ruang, 8 program utama
perwujudan pola ruang, dan 0 (nol) program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
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= 100%
= 100%
=27,6 %

Dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut
1) Terdapat program utama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran,

seperti :
a. Bidang Kesehatan : dibangunnya prasarana kesehatan RSUD, Puskesmas
b. Bidang Pendidikan : dibangunnya Perguruan Tinggi UNPAD, Pembangunan sekolah
c. Bidang prasarana lain : pelabuhan Bojongsalawe di Kecamatan Parigi, Bandara

Nusawiru di Kecamatan Cijulang;
2) Kebijakan Pembangunan bidang prasarana lain untuk infrastruktur jalan dan jembatan

merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang
pendidikan, kesehatan dan pariwisata;

3. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualias

a. Indikator 1 : Persentase  jalan dalam kondisi mantap

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

- Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap =366,765 km, jumlah tersebut berasal
dari jumlah jalan dalam kondisi baik sebesar 343,760 km ditambah jumlah jalan dalam
kondisi sedang sebesar 23,005 km, jumlah ruas Jalan tersebut bersumber dari data ruas
jalan Dinas PUTRPRKP Kab. Pangandaran.
Spesifikasi jalan dalam kondisi mantap menggunakan cor beton (rigid) sepanjang 137,
720 km, hotmix sepanjang 202,497 km dan lapen (baik) sepanjang 21,705 km. Sisanya
spesifikasi jalan dalam kondisi tidak mantap menggunakan lapen sepanjang 4,309 km
dan lainnya (menggunakan cabluk) sepanjang 135,662 km.

- Panjang total jalan kabupaten = 504,31 km berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran
No. 620/kpts.225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya
sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran.
Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
= ( ) x100%

= , , x100%

=73 %
Capaian Kinerja dari indikator Persentase  jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar

100%. Angka tersebut merupakan hasil pembagian antara target dalam RPJMD sebesar 65
% dan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 73 %.  Perhitungan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :

= x100%

= x100%
=112 %
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Keberhasilan dalam pencapaian yang sesuai dengan target disebabkan beberapa hal
sebagai berikut :

a. Bidang infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) merupakan salah satu prioritas
Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan, kesehatan dan
pariwisata;

b. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganggarkan biaya untuk pembangunan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan yang cukup besar mengingat kondisi saat sebelum
pemekaran daerah, jalan-jalan kabupaten sebagian besar sangat rusak.

c. Spesifikasi untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan diwajibkan menggunakan hotmix
atau cor beton/rigid sehinggsa diharapkan memiliki ketahanan/umur jalan yang lama.

d. Ketepatan waktu pekerjaan akibat adanya pengawasan yang ketat dari Dinas
PUTRPRKP dalam hal pelaporan (Pengecekan Mutu/Mutual Check) dan Progres
pekerjaan atau termyn.

b. Indikator 2 : Rasio Jaringan Irigasi teknis dalam kondisi baik

Rumus Perhitungan nya adalah sebagai berikut :

= ( )( ) x100%

= ,. , x100%
=65 %

Capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 108 % dari target 60 % dengan realisasi

mencapai 65 %. Rehabilitasi jaringan irigasi menjadi lebih optimal dan menambah target

suplai air menuju titik yang ditentukan yaitu petak sawah.

c. Indikator 3 : Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :
Jumlah Rumah tangga berakses air minum =95.532 kk

Jumlah tersebut merupakan jumlah rumah tangga berakses air minum seluruh
Kabupaten Pangandaran, data bersumber dari akumulasi program RUTILAHU (Rumah
Tidak Layak Huni) dan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis
Masyarakat) Kabupaten Pangandaran.
Jumlah total Rumah tangga  =146.045 kk

Jumlah tersebut merupkan jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses air
minum di Kabupaten Pangandaran, data bersumber dari Bidang Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pangandaran.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
= ( )( ) x100%

= . . x100%
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=65 %
Capaian Kinerja dari indikator Persentase  rumah tangga berakses air minum adalah
sebesar 119 %, Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari target yang
ditetapkan dalam RPJMD. Dengan formulasi sebagai berikut :
= x100%

= x100%
=119 %

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal
sebagai berikut :
a. adanya bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy berupa pemberian air baku

untuk beberapa daerah.
b. Pelaksanaan kinerja ini juga didukung oleh keberhasilan output-output pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat melalui pemanfaatan
sambungan rumah, yaitu diantaranya adalah Pembangunan SPAM Desa Banjarharja
sebanyak 110 unit, Desa Bojongsari 75 Unit, Desa Bunisari 63 Unit, Desa Sindangsari 110
Unit, Desa Kertaharja 85 Unit, Desa Mekarsari 65 Unit dan PAMSIMAS sebanyak 575
Unit d Kabupaten Pangandaran.

d. Indikator 4 : Indeks Risiko Sanitasi

Untuk Indeks Risiko Sanitasi masih menggunakan hasil capaian tahun 2018 dan untuk

hasil capaian tahun 2019 masih belum bisa digunakan dikarenakan belum terkumpulnya

data-data rumah tangga bersanitasi dan dikerjakan tahun berikutnya di awal tahun 2020

mendatang. Data dan hasil capaian sebagai berikut :

Risiko Sanitasi didefinisikan sebagai penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan
lingkungan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap layanan dan fasilitas sanitasi
serta buruknya Perilaku Higiene dan Sanitasi.   Indeks Resiko Sanitasi (IRS) disini
menggambarkan resiko sanitasi dalam tingkat rumah tangga yang nilai awalnya diperoleh
melalui Kajian EHRA. Untuk selanjutnya cakupan output dari program dan kegiatan sanitasi
yang dilaksanakan akan digunakan dalam menghitung IRS pada tahun-tahun RPJMD.

Indeks Risiko Sanitasi memberikan gambaran secara kuantatiff risiko sanitasi yang ada
di masyarakat. Adapun risiko sanitasi yang diukur melalui kajian EHRA adalah :
i. Risiko Air Bersih, tersusun atas 3 sub‐variabel,  yaitu :

• Penggunaan sumber air terlindungi;
• Penggunaan sumber air yang  tidak terlindungi;
• Kelangkaan air

ii. Risiko Air Limbah Domestik, tersusun atas 3 sub‐variabel, yaitu:
• Tanki septik suspek aman;
• Pencemaran karena pembuangan isi tanki septik;
• Pencemaran karena SPAL.

iii. Risiko Persampahan, tersusun atas 4 sub‐variabel, yaitu:
• Pengelolaan sampah;
• Frekuensi pembuangan sampah;
• Ketepatan waktu pembuangan sampah;
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• Pengolahan sampah setempat.
iv. Risiko Genangan Air, tersusun atas 1 sub‐variabel yaitu genangan air.
v. Risiko Perilaku Higiene dan Sanitasi tersusun atas 7 sub‐variabel, yaitu:

• Cuci Tangan Pakai Sabun di lima waktu penting;
• Kebersihan lantai dan dinding jamban;
• Keberadaan kecoa dan lalat dalam jamban;
• Keberfungsian penggelontor;
• Ketersediaan sabun dalam jamban;
• Pencemaran pada wadah penyimpan air dan penanganan air;
• Perilaku Buang Air Besar yang berisiko pada kesehatan.

Dalam bentuk formula, nilai realisasi capaian IRS diperoleh melalui formula :
IRS = (IRSART + IRALD + IRSP + IRGA + IRPHBS) / 5

Dimana:
IRSART = Indeks Resiko Sumber Air Rumah Tangga
IRALD = Indeks Resiko Air Limbah Domestik
IRSP = Indeks Resiko Persampahan
IRGA = Indeks Resiko Genangan Air
IRPHBS = Indeks Resiko Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Berdasarkan data hasil kajian EHRA (Environmental Health Risk Assessment) tahun 2018
maka diperoleh data sebagai berikut :
IRSART = 29%
IRALD = 53%
IRSP = 68%
IRGA = 14%
IRPHBS = 34%

Dari data diatas dapat dihitung sebagai berikut :
IRS = (IRSART + IRALD + IRSP + IRGA + IRPHBS) / 5

= (29+53+68+14+34)/5
= 40 %
Artinya capaian dari indikator Indeks risiko sanitasi dengan kategori baik yaitu sesuai

dengan target, pencapaiannya sebesar 100 % hasil dari realisasi 40% dibagi dengan target
sebesar 40 %.

Keberhasilan dalam pencapaian yang sesuai dengan target disebabkan beberapa hal
sebagai berikut :
a. Adanya penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam

penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang dilengkapi
dengan akses rumah tangga bersanitasi, data bersumber dari Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pangandaran.

b. Terdapat peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk
mengurangi pencemaran lingkungan setempat.

c. Dengan pembuatan drainase akan mengurangi risiko genangan air.

4. Sasaran : Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :
Jumlah gedung kantor yang dibangun =3
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Jumlah kebutuhan gedung kantor =35
Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
= 100%
= 100%
= 9 %
Berdasarkan data kebutuhan gedung kantor pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa
jumlah kebutuhan gedung kantor yaitu sebanyak 35 unit, sedangkan gedung kantor yang
sudah dibangun sampai tahun 2019 sebanyak 3 unit, yaitu Kantor Sekretariat DPRD,
Sekretariat Daerah dan Polsek Langkaplancar artinya sebanyak 32 unit masih belum
dibangun. Pembangunan tersebut merupakan rencana Pembangunan dalam jangka waktu 5
tahun, yaitu tahun sampai dengan tahun 2021.
Capaian Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 47 %. Dari target yang ditetapkan dalam
RPJMD yaitu sebesar 18 %, maka perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
= x100%

= , x100%
=47 %

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan 1 pembangunan gedung
perkantoran, adapun realisasi diatas merupakan capaian sampai tahun 2019. Capaian indikator
kinerja sasaran belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dikarenakan :

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 lebih memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan dasar untuk masyarakat melalui 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan,
Infrastruktur dan Pariwisata. Sehingga untuk pemenuhan sarana dan prasarana pusat
pemerintahan dibangun bertahap dengan pembuatan Detil Enginering Design (DED);

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No Sasaran Indikator Realisasi 2018 Realisasi 2019

1.
Birokrasi yang bersih

dan akuntabel

Nilai AKIP

Perangkat Daerah
B A

2.

Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan

terhadap rencana tata

ruang wilayah

Ketaatan terhadap

RTRW
17,6 27,6

3.
Meningkatnya

ketersediaan

Persentase  jalan

dalam kondisi

mantap

60 73
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No Sasaran Indikator Realisasi 2018 Realisasi 2019
Infrastruktur yang

berkualias

Rasio jaringan

irigasi teknis dalam

kondisi baik

56 65

Persentase Rumah

Tangga Dengan

Akses air minum

62 65

Indeks Risiko

sanitasi
40 40

4..

Mewujudkan

pemenuhan

bangunan pusat

pemerintahan

Persentase sarana

dan prasarana

pusat pemerintahan

yang terpenuhi

5,7 8,5

Tingkat Capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran yang ditunjukan pada tabel diatas, dapat

dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami percepatan. Dari 7 (tujuh)

indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 dengan Target
Jangka Menengah
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka

menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019

dengan Target Jangka Menengah

No Sasaran Indikator
Realisasi S.d

2019
Target Jangka

Menengah

1.
Birokrasi yang bersih

dan akuntabel

Nilai AKIP

Perangkat Daerah
A B
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No Sasaran Indikator
Realisasi S.d

2019
Target Jangka

Menengah

2.

Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan

terhadap rencana tata

ruang wilayah

Ketaatan terhadap

RTRW
27,6 20

3.

Meningkatnya

ketersediaan

Infrastruktur yang

berkualias

Persentase  jalan

dalam kondisi

mantap

73 60

Rasio jaringan

irigasi teknis dalam

kondisi baik

65 60

Persentase Rumah

Tangga Dengan

Akses air minum

65 55

Indeks Risiko

sanitasi
- 38

4..

Mewujudkan

pemenuhan

bangunan pusat

pemerintahan

Persentase sarana

dan  prasarana

pusat pemerintahan

yang terpenuhi

8,5 18

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 melalui

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2019 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2018, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau

kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan

sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten

Pangandaran menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, karena proses penetapan peraturan daerah

memerlukan proses yang panjang. Dengan adanya perubahan tersebut, target capaian AKIP
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melebihi capaian terget dikarenakan antara lain :

- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat  secara

berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.

- Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.

- Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

2. Indikator Ketaatan terhadap RTRW Dalam pencapaian yang melebihi target dari RPJMD

disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat program utama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pangandaran, seperti :

1).Bidang Kesehatan : dibangunnya prasarana kesehatan RSUD, Puskesmas

2).Bidang Pendidikan : dibangunnya Perguruan Tinggi UNPAD, Pembangunan sekolah

3).Bidang prasarana lain : pelabuhan Bojongsalawe di Kecamatan Parigi, Bandara

Nusawiru di Kecamatan Cijulang;

- Kebijakan Pembangunan bidang prasarana lain untuk infrastruktur jalan dan jembatan

merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang

pendidikan, kesehatan dan pariwisata;

3. Indikator Persentase  jalan dalam kondisi mantap mencapai target 100 % dari RPJMD

dengan alasan sebagai berikut :

- Bidang infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) merupakan salah satu prioritas
Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan, kesehatan dan
pariwisata;

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganggarkan biaya untuk pembangunan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan yang cukup besar mengingat kondisi saat sebelum
pemekaran daerah, jalan-jalan kabupaten sebagian besar sangat rusak.

- Spesifikasi untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan diwajibkan menggunakan hotmix
atau cor beton/rigid sehingga diharapkan memiliki ketahanan/umur jalan yang lama.

- Ketepatan waktu pekerjaan akibat adanya pengawasan yang ketat dari Dinas
PUTRPRKP dalam hal pelaporan (Pengecekan Mutu/Mutual Check) dan Progres
pekerjaan atau termyn.

4. Indikator rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik memiliki target dalam RPJMD

adalah sebesar 60 % dengan realisasi mencapai 65 %. Hal ini disebabkan oleh :

- Bidang infrastruktur (termasuk di dalamnya untuk jaringan irigasi) merupakan salah

satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan,

kesehatan dan pariwisata;

- Menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi bidang pertanian

melalui program rehabilitasi jaringan irigasi guna menambah target suplai air ke petak
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sawah.
5. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum memiliki target dalam

RPJMD adalah sebesar 55 % dengan realisasi mencapai 65 % . Hal ini disebabkan oleh :

- adanya bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy berupa pemberian air baku

untuk beberapa daerah.

- Pelaksanaan kinerja ini juga didukung oleh keberhasilan output-output pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat melalui pemanfaatan

sambungan rumah, yaitu diantaranya adalah Pembangunan SPAM Desa Banjarharja

sebanyak 110 unit, Desa Bojongsari 75 Unit, Desa Bunisari 63 Unit, Desa Sindangsari

110 Unit, Desa Kertaharja 85 Unit, Desa Mekarsari 65 Unit dan PAMSIMAS sebanyak

575 Unit d Kabupaten Pangandaran.

6. Indikator Indeks Risiko Sanitasi memiliki target dalam RPJMD adalah sebesar 40 % dengan

realisasi mencapai 40 %, artinya target telah tercapai. Hal ini disebabkan oleh :

- Adanya penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam
penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang
dilengkapi dengan akses rumah tangga bersanitasi, data bersumber dari Bidang Cipta
Karya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pangandaran.

- Terdapat peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk
mengurangi pencemaran lingkungan setempat.

- Dengan pembuatan drainase akan mengurangi risiko genangan air.

Hasil capaian ini masih menggunakan data lama yaitu tahun 2018 . Hal ini di sebabkan
karena belum terkumpulnya data-data hasil capaian 2019 dan akan dilaksanakan pada
awal tahun 2020 mendatang.

7. Indikator Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang belum terpenuhi memiliki

target dalam RPJMD adalah 18 % dengan realisasinya mencapai 8,5 %, hal ini disebabkan

karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 lebih memprioritaskan

pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat melalui 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan,

Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata. Sehingga untuk pemenuhan sarana dan

prasarana pusat pemerintahan dilaksanakan secara bertahap dengan pembuatan Detil

Enginering Design (DED);

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar Nasional

Informasi kinerja yang baik diperlukan dalam penyelenggaraan manejemen

pemerintahan di lingkungan Dinas PUPRTRKP  Kabupaten Pangandaran, selain itu untuk
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memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran dan

indikator yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pangandaran tidak ada dalam Standar Nasional Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pun tidak dapat diperbandingkan dengan

capaian kinerja Kabupaten terdekat karena perbedaan sasaran dan indikator kinerja.

3.1.5 Analisa penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan
Menurut data capaian kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan data capaian

kinerja pada tahun sebelumnya tidak terdapat penurunan kinerja. Adapun perubahan Anggaran

yang terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.

197.748.065.000,-, menjadi Rp. 241.895.986.873 tetapi tidak mempengaruhi sasaran dan

indikator kinerja.

3.1.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi dilakukan dengan memperbandingkan antara target dengan realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data target

yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh.

Tabel 3.3
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Target
Realis

asi

Efisien/
Tidak

Efisien
Alasan

1.
Birokrasi yang bersih

dan akuntabel

Nilai AKIP

Perangkat

Daerah

B A Efisin
Melebihi

Target

2.

Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan terhadap

rencana tata ruang

wilayah

Ketaatan

terhadap

RTRW

20 27,6 Efisin
Melebihi

Target

3.

Meningkatnya

ketersediaan

Infrastruktur yang

berkualias

Persentase

jalan dalam

kondisi

mantap

65 73 Efisien
Melebihi

Target
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No Sasaran Indikator Target
Realis

asi

Efisien/
Tidak

Efisien
Alasan

Rasio jaringan

irigasi teknis

dalam kondisi

baik

60 65 Efisien
Melebihi

Target

Persentase

Rumah

Tangga

Dengan Akses

air minum

55 65 Efisien
Melebihi

Target

Indeks Risiko

Sanitasi
38 40 Efisien

Mencap

ai Target

4..

Mewujudkan

pemenuhan bangunan

pusat pemerintahan

Persentase

sarana dan

prasarana

pusat

pemerintahan

yang

terpenuhi

18 8,5 Efisien

Tidak

Mencap

ai Target

Berdasarkan data diatas, diperoleh informasi bahwa sumber daya yang digunakan untuk

melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi menunjukan

efisiensi.

3.1.7 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Target Kinerja
Program yang menunjang terhadap pencapaian target kinerja tahun 2019 dalam

sasaran Pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan Pengembangan pola

kerja yang baik  untuk mendukung kinerja pegawai dengan adanya perekrutan Tenaga Ahli

dan Tenaga pendamping serta meningkatkan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

tenaga Non PNS lainnya, selain itu program / kegiatan yang lain nya juga mendukung

pencapaian target kinerja 2019. Pada dasarnya seluruh  kegiatan yang dilaksanakan sudah
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tercapai dengan  baik namun ada beberapa kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan atau

kegagalan. Ada beberapa Program yang tidak menunjang keberhasilan dengan Kegiatan yang

mengalami kegagalan, yaitu sebagai berikut :

 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Program ini bagian dari bidang Sumber Daya Air, kegiatannya adalah :

1. Perbaikan D.I Cisawangan (Pengawasan)

2. Perbaikan D.I Batu Kelir (Pengawasan)

3. Perbaikan D.I Cikawung (Lanjutan) (Pengawasan)

4. Pengawasan Saluran Sekunder Guhareregan (Pengawasan)

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan tersebut adanya

pembatalan kontrak non tender dan terdapat kesalahan yaitu  pada Sertifikasi Badan

Usaha (SBU) dari salah satu PT tidak terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa

Kontruksi.

3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tabel Realisasi Anggaran

No Sasaran / Program Anggaran
Realisasi Anggaran

(Rp) %

1
Birokrasi yang bersih dan

akuntabel

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran
1.275.751.059,00 1.174.261.414,00 92,04

2

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

178.800.000,00 159.696.350,00 89,32
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No Sasaran / Program Anggaran
Realisasi Anggaran

(Rp) %

3

Program

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

4.038.196.254,00 1.770.119.128,00 43,83

2

Meningkatnya kesesuaian

pembangunan terhadap

rencana tata ruang wilayah

1

Program

Perencanaan Tata

Ruang
315.840.000,00 182.972.067,00 57,93

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

150.000.000,00 47.481.525,00 31,65

3

Meningkatnya

ketersediaan Infrastruktur

yang berkualias

1

Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

4.818.791.222,00 1.063.934.200,00 22,08

2

Program

Peningkatan Jalan

dan Jembatan
156.168.573.585,00 120.761.598.190,00 77,33

3

Program rehabilitasi/

pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

3.179.877.772,00

3.179.877.772,00
2.387.088.150,00 75,07

4

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

5

Program

Pembangunan

turap/talud/brojong

2.175.000.000,00 2.075.297.000,00 95,42
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No Sasaran / Program Anggaran
Realisasi Anggaran

(Rp) %

6

Program

pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan

jaringan pengairan

lainnya

39.349.831.000,00 37.277.045.484,00 94,73

7
Program

Pengendalian Banjir 4.893.466.802,00 4.633.086.000,00 94,68

8

Program

pengembangan

kinerja pengelolaan

air minum dan air

limbah

3.278.174.000,00 3.193.348.000,00 97,41

9

Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

3.423.177.000,00 730.783.000,00
21,35

10

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

4.159.997.179,00 2.252.753.000,00 54,15

11
Program Lingkungan

Sehat Perumahan
6.489.121.000,00 6.139.722.323,00 94,62

12

Program

Pengembangan

Perumahan

7.951.390.000,00 4.898.675.521,00 61,61

4

Mewujudkan  pemenuhan

bangunan pusat

pemerintahan

Jumlah 241.895.986.873,00 188.797.861.352,00 78,05

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah persentasi realisasi

anggaran yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 78,05 %.
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Hal ini disebakan karena adanya 67 kegiatan yang dibayarkan pada tahun 2020, dengan total

anggaran sebesar Rp. 43.985.597.483,-.

BAB IV

PENUTUP
4.1 Kesimpulan
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Secara umum program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun

2018 dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran dengan baik, sebanyak 14 program

dengan capaian kinerja kategori baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun

2018 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pangandaran telah turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi

dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

4.2 Langkah untuk masa mendatang

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka dapat kami

putuskan langkah-langkah yang harus kami tempuh untuk pencapaian kinerja di tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. Penajaman skala prioritas Sasaran Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun berikutnya;

2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder;

3. Menyelaraskan Rencana Kerja dengan Sasaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Kabupaen Pangandaran demi terwujudnya capaian kinerja yang memuaskan.

4. Meningkatkan Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Pekerjaan Umum,

Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran

berharap LKIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan dapat

digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.
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