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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan karunia-

NYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun  2018 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014Tentang Sistem Akuntabilitas

KinerjaInstansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban

pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun

anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. dari

pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Cianjur.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat

pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas

PUPR Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Mudah-mudahan, penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur ini menjadi cermin bagi kita semua untuk

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan

secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak

yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan

kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2018.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Kabupaten Cianjur adalah “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”

Dalam rangka meraih cita-cita luhur tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi berwawasan

lingkungan

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan keagamaan

Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,telah disusun program-program prioritas Bupati

dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan semasa periode tahun 2016 – 2021 yang

dirangkum dalam Sapta Cita, yang meliputi :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan

2. Peningkatan ekonomi

3. Peningkatan sosial keagamaan

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan

5. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan

6. Peningkatan kesehatan

7. Peningkatan agribisnis dan pariwisata

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu Bupati

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Infrastruktur utama yang dibangun oleh dinas

PUPR antara lain jalan, jembatan, trotoar, bendung, jaringan irigasi, embung, sungai dan

bangunan gedung. Dari output pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan

dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 merupakan

tahun kedua pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dinas PUPR untuk masa RPJMD dan

Renstra 2016-2021. Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar 615,8 milyar untuk mewujudkan program sapta cita ke

1 (satu) yaitu peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan sebagai penunjang program

nawa cita pemerintah dalam mempertahankan ketahanan air, kedaulatan pangan,
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pengembangan wilayah dan penguatan konektivitas nasional serta pengelolaan sumber daya

yang efektif, efisien dan akuntabel.

Capaian kinerja dinas PUPR yang telah diperjanjikan oleh Bupati di dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 adalah sangat memuaskan dengan nilai 99,60% yang didapat dari 5 (lima)

sasaran strategis dengan perwujudan 8 indikator sasaran strategis melalui pelaksanaan 6

program oleh 6 bidang organisasi. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil

dinas PUPR pada 6 (enam) bidang organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan

infrastruktur yang terintegrasi sesuai dengan rencana strategis dan RPJMD.

2 (dua) capaian sasaran RPJMD dapat melampaui target kinerja tahun 2018, dengan

rincian sebagai berikut:

1. Target persentase kondisi mantap jalan kabupaten sebesar 52,00% dengan realisasi

52,07% dan capaian kinerja 100,13% dengan rincian sebagai berikut :

a) Kondisi jalan baik dan sedang (mantap) sepanjang 677,971 Km  atau sebesar 52,07%

b) Kondisi jalan rusak dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 623,906 Km  atau

sebesar 47,93%

Kondisi mantap jalan ini mengalami kenaikan 8,9% bila dibandingkan dengan kondisi

tahun 2017 yaitu sebesar 43,17%.

2. Target persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebesar

74,58% dengan realisasi 75,18% dan capaian kinerja 100,81% dengan rincian sebagai

berikut :

a) Jumlah ketersediaan air baku sebesar 24,98 juta m³ atau 50,04%

b) Jumlah air irigasi yang diairi sebesar 2.274 juta m³ atau sebesar 75,60%

Kondisi ketersediaan air baku mengalami kenaikan 2,28% bila dibandingkan dengan

kondisi tahun 2017 yaitu sebesar 72,90%

7 (tujuh) capaian indikator sasaran strategis dikategorikan “sangat memuaskan” dan 1

(satu) capaian indikator sasaran strategis dikategorikan “memuaskan” dengan rincian sebagai

berikut :

1. Sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat, dengan indikator sasaran :

a. Persentase ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (%)

dengan capaian kinerja sebesar 102,01% atau termasuk dalam kategori “ sangat

memuaskan “.

b. Persentase luas daerah irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigas (%) dengan

capaian kinerja sebesar 100,80% atau termasuk dalam kategori “ sangat memuaskan “.

2. Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap, dengan indikator sasaran :
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a. Persentase panjang jalan Kabupaten yang meningkat kapasitasnya(%) dengan capaian

kinerja sebesar 107,39% atau termasuk dalam kategori “ sangat memuaskan “.

b. Persentase panjang jalan mantap Kabupaten yang terjaga kondisinya (%), dengan

capaian kinerja sebesar 98,66% atau termasuk dalam kategori “ sangat memuaskan “.

3. Sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi, dengan indikator sasaran :

a. Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang

dihasilkan (%) dengan capaian kinerja sebesar 100% atau termasuk dalam kategori “

sangat memuaskan “.

b. Persentase meningkatnya kapasitas SDM dibidang konstruksi (%) dengan capaian

kinerja sebesar 100% atau termasuk dalam kategori ”sangat memuaskan”

4. Sasaran yang keempat yaitu Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat

kegiatan dan kawasan strategis, dengan indikator sasaran :

a. Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis (%) dengan capaian kinerja

sebesar 100% atau termasuk dalam kategori “ sangat memuaskan “.

5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang

representatif, dengan indikator sasaran :

a. Persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedung  yang meningkat kualitasnya

(%) dengan capaian kinerja sebesar 88,90% atau termasuk dalam kategori “

memuaskan “.

Pada tahun 2018 terdapat pekerjaan infrastruktur yang tidak dilaksanakan atau putus

kontrak dan pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun 2018 sehingga hal tersebut

berdampak pada penyerapan realisasi anggaran. Namun berbagai kendala dan hambatan

dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran, capaian realisasi anggaran tahun 2018 masih

menunjukan hasil yang baik yaitu sebesar 88,81% terhadap pagu belanja daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tim evaluasi LKjIP, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas PUPR

sudah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan

penting yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur yang

akuntabel. Berikut ini adalah upaya-upaya yang akan dan sedang dilakukan pada tahun

mendatang oleh Dinas PUPR dalam peningkatan akuntabilitas kinerja:

 Pelatihan e- SAKIP;

Reviu Renstra Dinas PUPR;

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

Penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik..



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018
v

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ………………................................................................................................................ v

BAB I  PENDAHULUAN 1

I.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................... 1

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN    .................................................................................. . 2

I.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................................... 2

I.4 ISU STRATEGIK YANG BERPENGARUH........................................................... 6

I.5 DASAR HUKUM ............................................................................................... 15

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN   .............................................................................. 16

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 18

II.1 RENCANA STRATEGIS    .................................................................................. 18

II.2 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..................................................................... 33

III.2 REALISASI ANGGARAN ......................................... 64

BAB IV PENUTUP 72



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018
1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan

program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah

(LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang

telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber

dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk

itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis

berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkewajiban menyusun LKjIP Tahun

2018 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya

dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut

menjelaskan mengenai sasaran strategis PUPR, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja

tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta

analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan

alokasi anggaran sebesar 615,8 milyar untuk mewujudkan program sapta cita ke 1 (satu) yaitu

peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan sebagai penunjang program nawa cita

pemerintah dalam mempertahankan ketahanan air, kedaulatan pangan, pengembangan

wilayah dan penguatan konektivitas nasional serta pengelolaan sumber daya yang efektif,

efisien dan akuntabel. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 8 indikator sasaran strategis

melalui pelaksanaan 6 program oleh 6 bidang organisasi.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan,

program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu

strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Namun berbagai

upaya telah dilakukan oleh Dinas PUPR untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam

rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.
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I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018. Adapun tujuannya adalah :

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2018;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

pada tahun 2018, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan

datang;

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah

satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

I.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangakat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Cianjur mempunyai :
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1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,

evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan

perundang - undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya

 STRUKUTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangakat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Kepala.

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian  Keuangan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
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3. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik, membawahkan:

a. Seksi Jasa Konstruksi;

b. Seksi Bina Teknik;

c. Seksi Sistem Informasi dan Data Base.

4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

b. Seksi Konstruksi Sumber Daya Air;

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

5. Bidang Pembangunan Jalan, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan;

b. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I;

c. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II.

6. Bidang Preservasi Jalan, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan;

b. Seksi Preservasi Jalan Wilayah I;

c. Seksi Preservasi Jalan Wilayah II.

7. Bidang Bangunan Gedung, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;

b. Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;

c. Seksi Pengendalian Bangunan Gedung.

8. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan, membawahkan:

a. Seksi Penataan Ruang;

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
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9. UPTD.

a. UPTD Peralatan dan Perbengkelan

b. UPTD Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan

c. UPTD Pemeliharaan Jalan (11 Wilayah)

d. UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi (7 Wilayah)

10. Jabatan Fungsional.

a. Perencana Madya



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018 5



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018
6

I.4 ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas PUPR memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan

pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain

pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta

infrastruktur gedung. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang

dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain, mencapai

kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas dan peningkatan infrastrukur

gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas PUPR berusaha keras untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan di kabupaten

Cianjur, salah satunya yaitu dengan memprioritaskan peningkatan jaringan irigasi teknis

melalui peningkatan daerah irigasi dengan pembangunan bending-bendung permanen.

Dengan pembangunan irigasi, diharapkan produksi pangan akan semakin baik dan

swasembada pangan dapat segera terwujud. Selain itu juga pembangunan situ/embung pada

daerah-daerah yang memiliki sumber air diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air baku

masyarakat untuk kebutuhan minimal sehari-hari.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan

konektivitas di kabupaten Cianjur, diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah maupun

roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang di

seluruh wilayah kabupaten Cianjur relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Isu strategis adalah pertanyaan yang luas menyangkut kebijakan  atau tantangan kritis

yang akan mempengaruhi mandat, misi, nilai-nilai yang dianut, atau sasaran layanan sebuah

organisasi. Isu strategis ini dapat melibatkan konflik antara satu hal dengan hal lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Cianjur, maka

isu strategis adalah pilihan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus

dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Cianjur

tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.
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Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang

dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberikan

pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, serta analisis

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang di masa lima tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam penyediaan air

baku mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, diantaranya :

a) Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyediaan Air
Baku.

1. Peningkatan indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan kabupaten.

Kinerja jaringan irigasi berdasar kewenangannya sampai saat ini merupakan kinerja

kurang dan perlu perhatian karena banyak faktor yang belum atau tidak dicapai seperti:

a. prasarana fisik ( bangunan utama, saluran, bangunan pendukung, kantor dan jalan

inspeksi),

b. produktifitas tanam (Kebutuhan air, realisasi tanam dan produktifitas padi),

c. Sasaran penunjang ( alat-alat OP,Transportasi,alat kantor, alat komunikasi)

d. Organisasi( organisasi OP dan Personil)

e. Database (data DI, Peta dan Gambar)

f. P3A ( Status, kondisi, Koordinasi,partisipasi dan iuran)

Kesemuanya merupakan kesatuan utuh dalam pengelolaan irigasi,  untuk itu perlu

dilakukan penanganan pengelolaan irigasi dengan koordinasi dengan menfungsikan

komisi irigasi kabupaten dan peningkatan kemandirian masyarakat P3A untuk

mewujudkan pelayanan air irigasi untuk pertanian dengan kondisi debit andalan

mencapai 70 %.
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2. Penataan sungai di wilayah perkotaan.

Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan dan daya rusak air, perlu dilakukan

penanganan khusus untuk sungai-sungai yang melintasi perkotaan, partisipasi

masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sungai sangat diperlukan,

3. Peningkatan pemanfaatan air baku permukaan untuk memenuhi kebutuhan
pokok kehidupan masyarakat sehari – hari.

Dengan pemanfaatan situ, embung, sungai maka diharapkan kawasan-kawasan

pembangunan di wilayah selatan dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan,

kebutuhan pokok masyarakat perlahan di antisipasi dengan pemenuhan kebutuhan

berdasar teknologi tepat guna dan sasaran.

4. Pemuktahiran dan pengelolaan data sumber daya air.

Sebagai basis data dalam pembangunan maka pengelolaan data merupakan subjek

terpenting. Pola pengelolaan dan kajian pengaturan dalam bentuk PERDA perlu

didorong sehingga ada kejelasan hukum dan tidak terjadi ketimpangan dalam

pengelolaan sumber daya air di kabupaten cianjur.

5. Peningkatan prasarana pengendali banjir, kekeringan dan pengamanan pantai.

Fungsi situ, embung selain sebagai penyedia kebutuhan air baku merupakan bagian

dalam konservasi lingkungan, dan prasarana dalam pengendalian banjir dan

kekeringan, perlu juga diperhitungkan pengamanan daerah pantai dari abrasi dimana

wilayah pantai selatan merupakan daerah dengan ombak yang besar.

b) Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
penyelenggaraan jalan.

1. Masih Rendahnya Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan

Dukungan ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung bagi kegiatan sosial dan

kegiatan ekonomi masyarakat Cianjur masih jauh dari memadai dan masih terus

menerus perlu ditingkatkan dan dipertahankan ketersediaannya. Sampai saat ini

ketersediaan infrastruktur jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang untuk

mendukung kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, masih

dirasakan sangat kurang oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah Cianjur

selatan dan tengah. Pada saat ini dari 1.301,697 km panjang jalan kabupaten, kondisi

jalan dalam keadaan mantap (baik/sedang) pada tahun 2016 (37,87%), pada tahun

2017 (43,17%) dan pada tahun 2018 meningkat menjadi (52,07%). Sementara target

pencapaian SPM untuk jalan kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, adalah persentase tingkat kondisi

jalan kabupaten/kota dalam keadaaan baik dan sedang sebesar 60% harus dicapai

pada tahun 2019.

2. Kesenjangan Kondisi Jaringan Jalan Di Wilayah Cianjur Utara Dan Selatan

Kondisi jaringan jalan di wilayah Cianjur bagian utara relatif lebih baik jika di

bandingkan dengan wilayah bagian tengah dan selatan, walaupun di wilayah Cianjur

bagian utrara masih terdapat beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak. Aksesibilitas

antar bagian wilayah di Cianjur bagian utara cukup memadai. Ruas-ruas jalan yang

menghubungkan antar ibukota kecamatan pada umumnya kondisinya baik sampai

sedang. Sebaliknya di wilayah Cianjur bagian selatan aksesibilitasnya masih rendah.

Masih terdapat beberapa ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan seperti

Cikadu, Leles, dan Agrabinta dengan jaringan jalan provinsi kondisinya dalam keadaan

rusak, sehingga perlu segera adanya penanganan jaringan jalan yang membuka

aksesibilitas ke dan dari wilayah tersebut karena kondisi seperti ini sangat

menghambat bagi kegiatan perekonomian masyarakat dan kegiatan lainnya. Kondisi

seperti ini merupakan isu yang harus dijadikan target untuk diatasi dalam renstra dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 – 2021, agar kesenjangan kondisi

jalan antara wilayah Cianjur utara dan selatan semakin berkurang.
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3. Sebagian Besar Jaringan Jalan Di Wilayah Tengah Dan Selatan Cianjur Berada
Pada Daerah Rawan Bencana

Wilayah Cianjur bagian tengah merupakan daerah yang labil, rawan bencana alam

berupa tanah longsor atau pergerakan tanah dan banjir akibat bandang akibat luapan

air sungai. Banyak diantaranya jalan-jalan wilayah Cianjur bagian tengah yang

mengalami kerusakan bukan diakibatkan oleh beban lalu lintas kendaraan, melainkan

akibat tertimbunnya badan jalan olehtanah longsor sehingga merusak sebagian badan

jalan atau putusnya badan jalan akibat terbawa longsoran tanah/gerakan tanah.

Kejadian tanah longsor ini dapat disebabkan oleh faktor alam berupa kondisi topografi

yaitu daerah-daerah yang memiliki lereng yang curam, intensitas curah hujan yang

tinggi; kondisi drainase yang tidak baik, terdapatnya lahan-lahan kritis. Wilayah Cianjur

bagian tengah tersebut meliputi kecamatan Takokak, Pagelaran, dan Kadu Pandak,

Cibinong, Pasir Kuda. Sedangkan yang diakibatkan oleh faktor  manusia antara lain

disebabkan oleh pemotongan tebing di lereng yang terjal;  pengundulan hutan; sistem

pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Bencana alam berupa tanah

longsor atau gerakan tanah ini menyebabkan pemanfaatan jalan untuk melayani arus

lalu lintas menjadi tidak optimal.

4. Sebagian Besar Ruas Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Pelayanannya

Habisnya umur pelayanan jalan ditandai dengan rusaknya kondisi struktur jalan

penyebab dari kerusakan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa factor penyebab,

diantaranya ; akibat kelebihan beban kendaraan, akibat air, erosi, bencana alam, dan

lain-lain.

5. Kerusakan Jalan Akibat Muatan Melebihi Kapasitas Daya Dukung Jalan

Umumnya Ruas-ruas jalan kabupaten terutama yang berada di luar kota, kapasitas

daya dukung jalan belum memenuhi standar muatan sumbu terberat (MST) 8 ton

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1993

tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Hal tersebut dikarenakan umumnya jalan-

jalan kabupaten yang ada, dibangun pada waktu sebelum adanya ketentuan

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Pada

umumnya Jalan-jalan kabupaten yang sudah terbangun kapasitas daya dukung

muatan sumbu terberatnya masih di bawah 8 ton. Sehingga jalan-jalan yang

merupakan akses ke daerah perkebunan dan ke lokasi sumber quarry (galian C) pada

umumnya mengalami kerusakan yang lebih dini dibandingkan ruas jalan lainnya. Hal

tersebut dikarenakan kebanyakan truk-truk pengangkut kayu glondongan yang berasal

dari daerah perkebunan maupun truk-truk pengangkut batu dari daerah quarry,
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muatannya melebihi kemampuan daya dukung jalan kabupaten tersebut, sementara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat meningkatkan kapasitas

daya dukung jalan-jalan luar kota tersebut, khususnya akses ke daerah perkebunan

dikarenakan keterbatasan anggaran.

6. Penggunaan Ruang Manfaat Jalan Yang Tidak Sesuai Fungsinya

Penggunaan ruang manfaat jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih saja

kerap terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten. Hal ini disebabkan masih kurangnya

pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan untuk digunakan

sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan tergangunya keamanan dari

konstruksi jalan, yang mana pada akhirnya dapat mengurangi keamanan dan

kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat masih sering ditemui adanya

masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan tepi jalan, mencuci

kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan rusaknya bahu jalan, adanya

tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir di daerah terlarang, dan lain-

lain, semuanya ini dapat membahayakan bagi lalu lintas.

7. Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi : pemberian bimbingan,

penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan

pemangku kepentingan di bidang jalan; pengkajian serta penelitian dan pengembangan

teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan pemberian izin, rekomendasi, dan

dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan.

Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur

penyelenggara jalan kabupaten dan desa masih terkendala dengan alokasi anggaran

dan tingkat pendidikan aparatur penyelenggara jalan terutama untuk penyelenggara

jalan desa. Dengan terbitnya Undang-undang No. 4 Th 2014 tentang Desa dan

peraturan pelaksanaannya PP No. 43 Th 2014, serta Permen Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Th 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dimana

berdasarkan peraturan dan perundangan tersebut, pembangunan jalan dan

pemeliharaan jalan desa menjadi kewenangan Desa. Sehingga diperlukan bimbingan

teknik, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan

desa. Mengingat cukup banyaknya desa di wilayah kabupaten Cianjur dan terbatasnya

alokasi anggaran, sehingga belum seluluh aparatur desa yang mendapat pembinaan.
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Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan masih belum

berkembang karena belum dilakukannya  kerjasama antara Pemerintah Kabupaten

Cianjur dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Puslitbang

Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, sehingga belum dihasilkannya konstruksi

jalan hasil pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah

kabupaten Cianjur.

Dalam hal pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan ruang jalan

masih banyak mengalami kendala, karena belum semua masyarakat faham tentang

pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat untuk kepentingan selain dari pada untuk

kepentingan lalu lintas harus mendapat izin atau rekomendasi dari pembina jalan.

Sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan ruang jalan yang dilakukan oleh

masyarakat menyalahi ketentuan peraturan dan perundangan.

8. Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan Lama Sesuai Dengan Tujuan SDGs

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada perayaan ulang tahunnya yang ke

70, mengagendakan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan baru yang

disebut dengan “Sustainable Development Goals (SDGs)” yang dimulai tahun 2016

sampai 2030. Agendapembanguanan tersebut terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dengan 169 targetnya yang terintegrasi dan tak terpisahkan. Salah satu

dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu Tujuan 9 membangun

infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan

berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.

Untuk mencapai tujuan SDGs tersebut, maka harus melaksanakan pembangunan

infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, untuk

mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus

pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. Permasalahan yang terjadi

dikabupaten Cianjur adalah masih banyaknya hasil pelaksanaan pembangunan jalan

yang kualitasnya masih di bawah standar, sehingga umur pelayanan jalan banyak yang

tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tingkat

penguasaan teknologi pekerjaan jalan oleh para Penyedia Jasa pekerjaan jalan yang

masih rendah, penggunaan material untuk pekerjaan jalan yang di bawah standar,

lemahnya kemampuan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan oleh aparatur Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta kondisi wilayah kabupaten Cianjur yang

rawan pergerakan tanah.

Untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan

dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
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Ruang dalam penyelenggaraan jalan, perlu dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu

strategis. Adapun penentuan peringkat Isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Dibahas dalam rapat internal para pejabat struktural dan pejabat fungsional dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap isu-isu yang berpengaruh

terhadap pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang

penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

b. Selanjutnya untuk melakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis tersebut,

digunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

1) Menggunakan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan

mengisi bobot masing-masing kriteria pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran renstraKementerian PUPR/Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Barat/sasaran RPJM Cianjur

25

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Cianjur 20

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat Cianjur 10

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah kabupaten
Cianjur 15

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 20

Total 100

2) Memberikan penilaian keterkaitan isu strategis yang telah ditetapkan terhadap
kriteria pada tabel 3.7 dengan skala 1 sampai 4, dimana :
Angka 4 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria sangat terkait.
Angka 3 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria ada terkait.
Angka 2 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria kurang terkait
Angka 1:  keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria tidak tekait.

3) Peringkat isu strategis bidang prasarana diurut berdasarkan skor tertinggi sebagai

dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang akan

dilaksanakan, sebagai tabel 3.9 berikut :
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Tabel 3.9. Peringkat Isu-isu Strategis

No Peringkat Isu-Isu Strategis Total
Skor

Rata-rata
Skor

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

1 Kondisi Kemantapan Jalan yang Menghubungkan
Pusat-pusat Kegiatan Masih Rendah 4760 366

2 Masih rendahnya tingkat Kemantapan Kondisi Jalan 4705 362

3 Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan Lama Sesuai
Dengan Tujuan SDGs 4665 359

4 Kesenjangan kondisi jaringan jalan di wilayah Cianjur
Utara dan Selatan 4575 352

5 Sebagian besar ruas jalan kabupaten sudah habis umur
pelayanannya 4280 329

6 Sebagian besar jaringan jalan di wilayah Tengah dan
Selatan Cianjur berada pada daerah rawan bencana 4225 325

7 Kualitas SDM yang masih kurang memadai 3980 306

8 Kerusakan Jalan akibat muatan melebihi kapasitas
daya dukung jalan 3900 300

9 Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan
Jalan Desa 3760 289

10 Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang tidak sesuai
fungsinya 3430 264

Sumber : Renstra Dians PU Bina Marga Th 2016 – 2021

c) Isu-Isu Strategis Terkait Bidang Penataan Ruang Dan Penataan Bangunan.

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di sekitar kawasan perkotaan yang

dapat mengancam ketersediaan pangan;

b. Masih luasnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan perdesaan akibat

ketidakseimbangan pertumbuhan antara daerah perkotaan dan perdesaan;

c. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan,

mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor;

d. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat inkonsistensi dan lemahnya

penegakan hukum di bidang penataan ruang sehingga banyak ditemui pelanggaran

terhadap tata ruang;

e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga tata ruang

belum menjadi kebutuhan;

f. Masih lemahnya koordinasi antar para pelaku penataan ruang, sehingga sering timbul

kepentingan antar sektor;
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g. Peningkatan kapabilitas aparatur, khususnya di Bidang Tata Bangunan dan Balai

dalam upaya pembinaan masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan gedung;

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan

bangunan yang terencana, tertata, dan terkendali.

I.5 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-

2021;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur;

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

Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

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

dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur.

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 60 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Cianjur.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika

sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF :

Menyajikan pencapaian sasaran stratejik Renstra, serta kendala yang dihadapi dalam

pencapaian dan disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisifatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan

terjadi pada tahun mendatang.

A. BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategik

yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021 dan mengenai Visi, Misi, tujuan (upaya

mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Cianjur dan dilengkapi

dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan

dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya).
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Dan juga menyajikan perjanjian kinerja tahun 2018, terutama menyangkut rencana

pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2018, sesuai dengan

anggaran tersedia.

C. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja,

serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

D. BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021

dan bersifat induktif.

II.1.1 Visi dan Misi

Untuk mewujudkan visi kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 menjadi “Cianjur Lebih
Maju dan Agamis” melalui Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur tahun

2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan

dan ekonomi.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut telah disusun program-program prioritas

Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016 – 2021

yang dirangkum dalam Sapta Cita, yang meliputi :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan

2. Peningkatan ekonomi

3. Peningkatan sosial keagamaan

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan

5. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan
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6. Peningkatan kesehatan

7. Peningkatan agribisnis dan pariwisata

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait

langsung dengan misi ke 1, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi

berwawasan lingkungan, dan program prioritas ke 1 Sapta Cipta, sehingga diidentifikasi yang

dilakukan adalah permasalah dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan

dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kabupaten Cianjur.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran

yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakan

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan

misi.Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi,

secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur. Tujuan merupakan jawaban dari

prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal

serta dikembangkan untuk menjawab isu–isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui

tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Penetapan tujuan dan

sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur pada umumnya

didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan

misi. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi

yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi

dan misi kabupaten Cianjur yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR yang

merupakan hasil penyelarasan dari tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021. Tujuan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum adalah meningkatkan kualitas

pelayanan infrastruktur dan penataan ruang serta meninkatkan sarana dan prasana pemerintah

yang representatid untuk mendukung pelayanan public. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah

2. Meningkatkan optimalisasi penataan ruang
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3. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif untuk

mendukung peningkatan pelayanan publik

II.1.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastrukur

pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penetapan sasaran strategis ini merupakan

penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan

dalam pencapaian tujuan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah. Tujuan 1 ini akan dicapai

melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian rakyat;

b. Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi mantap;

c. Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan pengetahuan sumber daya manusia

di bidang konstruksi.

2. Tujuan 2: Meningkatkan optimalisasi penataan ruang. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui

sasaran strategis :

a. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis

3. Tujuan 3: Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif untuk

mendukung peningkatan pelayanan publik. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang representatif
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Tabel 2.1
Tujuan dan SasaranJangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2016-2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

TARGET
AKHIR SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
infrastruktur
wilayah

Persentase
ketersediaan air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat (%)

76,92 Meningkatnya
ketersediaan air
baku untuk
kebutuhan
masyarakat dan
pertanian rakyat

Persentase
ketersediaan air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
sehari-hari (%)

46,69 49,05 51,35 51,80 52,25

Persentase luas areal
irigasi kabupaten yang
terairi melalui jaringan
irigasi (%)

73,33 75,00 76,67 77,00 77,33

Persentase
kondisi mantap
jalan kabupaten

60,00 Meningkatnya dan
terjaganya
kualitas jalan
dalam kondisi
mantap

Persentase panjang
jalan Kabupaten yang
meningkat
kapasitasnya(%)

7,65 8,00 7,73 2,50 2,50

Persentase panjang
jalan mantap
Kabupaten yang
terjaga kondisinya (%)

36,35 44,00 47,27 55,00 57,50

Meningkatnya
database,
informasi, bahan
kebijakan dan
pengetahuan
sumber daya
manusia di bidang
konstruksi

Persentase database,
informasi dan bahan
kebijakan di bidang
pekerjaan umum yang
dihasilkan (%)

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Persentase
meningkatnya
kapasitas SDM
dibidang konstruksi
(%)

10,00 20,00 20,00 25,00 25,00

2. Meningkatkan
optimalisasi
penataan
ruang

Persentase ruang
wilayah yang
masuk dalam
sistem pusat
kegiatan dan
kawasan
strategis
kabupaten
berdasarkan
RTRW
kabupaten (%)

23,81 Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan
ruang pusat
kegiatan dan
kawasan strategis

Persentase raperda
pusat kegiatan dan
kawasan strategis (%)

10 50 10 10 20

3. Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pemerintahan
yang
representatif
untuk
mendukung
peningkatan
pelayanan
publik

Persentase
bangun gedung
pemerintah dan
non gedung yang
representatif (%)

69,82 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung
pemerintahan dan
non gedung yang
representatif

Persentase bangunan
gedung pemerintah
dan non gedung  yang
meningkat kualitasnya
(%)

33.73 10,65 13,61 4,14 4,14

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasaran jangka
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menengah dinas secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana

program prioritas pemerintah kabupaten Cianjur di bidang infrastruktur.

Adapun strategi, kebijakan dan program prioritaspemerintah kabupaten Cianjur

sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD KabupatenCianjur di bidang infrastruktur

tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 2.2 StrategidanArahKebijakan, Program Prioritas
RPJMDTahun 2016 – 2021 Bidang Infrastruktur

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Program

Pembangunan
Daerah

Program
Prioritas

Misi 1: Meningkatkanpembangunaninfrastruktur yang terintegrasidanberwawasanlingkunagn

Meningkatkan
cakupan
pelayanan
infrastruktur
wilayah yang
terintegrasi

Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah

Meningkatkan
cakupan dan
kualitas
pelayanan
infrastruktur
wialyah

Pengembangan
prasarana
transportasi serta
jaringan jalan
strategis

Program
Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar

Pembangunan
jalan beton 100
milyar/tahun

Program
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan, Jembatan,
Trotoar, dan Saluran
Drainase/Gorong-
Gorong

Revitalisasi
Jembatan

Peningkatankualitas
dancakupanpelayan
ansaranadanprasara
nairigasimelaluipeng
embanganpengelola
ansistemirigasipartisi
patif

Program
PengembangandanPe
ngelolaanJaringanIriga
si, Rawa, dan,
Konservasi Sungai,
DanaudanSumberday
a Air Lainnya

Revitalisasi
Jaringan Irigasi

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang menunjukan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai

tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD

di bidang infrastruktur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruanguntuk setiap program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

II.1.3.1 Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

RPJMD maka dianggap strategis.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dalam hal penyediaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
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Perumusan strategi pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Menyusunalternatifpilihan langkah yang dinilai realitis dapat mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain

dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses,

peluang/opportunuties, dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menentukan alternartif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran seperti

terlihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penentuan Alternatif Strategi dengan Metode SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang/Opportunites (O) :
1. Adanya UU No. 38 Th 2004 tentang

Jalan.
2. Adanya UU No 11 Th 1974 tentang

Pengairan
3. Adanya UU No 26 Th 2007 tentang

Penataan Ruang
4. Adanya PP No. 30 Th 2000 tentang

Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Masih terdapat program-program

dari Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

6. Terdapatnya diklat SDM bidang ke-
PUan bagi aparatur Dinas Daerah
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

7. Posisi Cianjur yang strategis dan
merupakan bagian dari PKN.

Tantangan/Threates (T) :
1. Terdapatnya daerah rawan

bencana alam.
2. Muatan kendaraan yang melebihi

kapasitas daya dukung jalan.
3. Terdapatnya pemanfaatan ruang

milik jalan yang tidak sesuai
dengan fungsinya.

4. Pembangunan Infrastruktur yang
tahan lama sesuai dengan tujuan
SDGs

5. Masih kurangnya pengetahuan
para pemangku kepentingan
bidang pekerjaan umum terhadap
peraturan dan perundangan di
bidang jasa konstruksi

6. Perkembangan investasi regioal.
7. Meningkatnya kebutuhan

pembangunan/rehabilitasi
bagunan/gedung pemerintah

Kekuatan/Strengths (S) :
1. Kewenangan penangann

jalan sesuai Peraturan Bupati
No. 60 Th 2016 tentang
Tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas PUPR.

2. Tersedianya sumber daya
manusia aparatur.

3. Tersedianya sarana dan
prasarana kerja

Alternatif Strategi :
1. Melaksanakan pekerjaan

infrastrukturdengan jenis konstruksi
yang sesuaidengan kebutuhan
ndimasa yang akandatang.

2. Melaksanakan penyususnan
rencana rinci tata ruang

3. Melaksanakan pelatihan
danbimbinganteknisbidang ke-PU-an
bagi aparatDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan para
Penyedia Jasa Konstruksi yang
sesuaidengankebutuhanlapangande
nganberpedomankepada
persyaratan teknisdan peraturan
perundang-undangan di bidang
pekerjaan umum.

Alternatif Strategi :
1. Memanfaatkan SDM sarana dan

prasarana yang dimiliki untuk
menanggulangi kerusakan
infrastruktur akibat bencana alam

2. Melaksanakanpeningkatan/pemba
ngunan infrastruktur jalan dan
irigasi yang tahan lama sesuai
dengankebutuhansaatinidandimas
a yang akan datang.

3. Melaksanakansosialisasidanpembi
naankepada para Penyedia Jasa
Konstruksi.

4. Melaksanakan pembangunan dan
rehabilitasi bangunan/gedung
pemerintah secara selektif.

Kelemahan/Weaknesses (W) :
1. Terbatasnya alokasi APBD

untuk penanganan jalan.

Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan pengetahuan SDM

aparatur Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruangdengan

Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan koordinasi dengan

instansi terkait untuk mengatasi
masalah muatan kendaraan yang
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2. Rendahnya kemampuan
teknis dan manajerial SDM
Dinas PUPR dalam
melaksanakan tupoksinya.

3. Masih terdapat kualitas
pekerjaan infrastruktur yang
belum optimal.

4. Kurangnya penanganan
pemeliharaan infrastruktur
secara kontinyu.

5. Belum optimalnya pembinaan
kepada para Penyedia Jasa
Konstruksi

memanfaatkan diklat SDM bidang
ke-PUan yang diselenggarakan
Pemerintah.

2. Melaksanakanpemeliharaan dan
rehabilitasi infrastruktur jalan dan
irigasi untukmempertahankan
kondisi pelayanan
danmemperpanjang usia pelayanan
dengan memanfaatkan program
penanganan infrstruktur ke-PU-an
dari Kementerian Umum dan
Perumahan Rakyat..

melebihi kapasitas daya dukung
jalan.

2. Meningkatkankualitaspekerjaan
infrastruktur dengan menggunakan
jenis konstruksi yang umurnya
lebih tahan lama dan minim biaya
pemeliharaan.

b. Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif

strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT sebagai mana terlihat pada Tabel

4.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4 RumusanStrategi Terpilih

N
o. SASARAN INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGI

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

1. Meningkatnya ketersediaan air baku
untuk kebutuhan masyarakat dan
pertanian rakyat

Persentase ketersediaan air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari (%)

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam pemanfaaan air baku permukaan untuk
kebutuhan sehari-hari sesuai standar
pelayanan minimal.

Persentase luas areal irigasi
kabupaten yang terairi melalui
jaringan irigasi (%)

Peningkatan pengelolaan dan pengembangan
jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air
irigasi untuk pertanian rakyat sesuai standar
pelayanan minimal.

2. Meningkatnya dan terjaganya
kualitas jalan dalam kondisi mantap
.

Persentase panjang jalan
Kabupaten yang meningkat
kapasitasnya(%)

Melaksanakan pembangunan/peningkatan
jalan kabupaten dengan konstruksi yang tahan
lama dan dan tidak berdampak negatif
terhadap lingkungan

Persentase panjang jalan
mantap Kabupaten yang terjaga
kondisinya (%)

Melaksanakanrehabilitasi,
rekonstruksidanpemeliharaanjalansecaraperio
dikdanrutindenganmenjagakelestarianlingkung
annya

3. Meningkatnya database, informasi,
bahan kebijakan dan pengetahuan
sumber daya manusia di bidang
konstruksi

Persentase database, informasi
dan bahan kebijakan di bidang
pekerjaan umum yang dihasilkan
(%)

Melaksanakanpemutakhiran data
base/informasi infrastruktur lingkup pekerjaan
umum yang mutakhir, danmelaksanakan
pengkajian, penelitian dan pengembangan
teknologi konstruksi di bidang pekerjaan
umum yang ramah lingkungan

Persentase meningkatnya
kapasitas SDM dibidang
konstruksi (%)

Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan
dan perundangan bidang jasa
konstruksi,pelatihan dan bimbingan teknis
kepada para apratur Dinas PUPR dan para
Penyedia Jasa Konstruksi.

4. Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang pusat kegiatan
dan kawasan strategis

Persentase raperda pusat
kegiatan dan kawasan strategis
(%)

Menyelenggarakan perencanaan tata ruang
yang partisipatif dan akuntabel dengan
melibatkan seluruh stakeholder dan
pembuatan rancangan peraturan daerah
rencana detail tata ruang kawasan perkotaan
sebagai pusat kegiatan dan kawasan strategis

Menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang yang konsisten dan
terkoordinasi

5. Meningkatnya kualitas bangunan
gedung pemerintahan dan non
gedung yang representatif

Persentase bangunan gedung
pemerintah dan non gedung
yang meningkat kualitasnya (%)

Menyelenggarakan pembangunan/ rehabilitasi
bangunan gedung pemerintah dan non
gedung secara setektif
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II.1.3.2 Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan dibuat antara lain untuk:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/focus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tepat dan rasional

berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktorpenentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tidak bertentangan

dengan peraturan dan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Dinas PUPR untuk jangka 5 (lima)

tahun yang akan datang sebagaimana terlihat padaTabel 4.6berikut :

Tabel 2.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, danKebijakan
DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISIPemerintahKabupatenCianjur :CianjurLebihMaju Dan Agamis

MISI 1  : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan
kualitas pelayanan
infrastruktur
wilayah

Meningkatnya
ketersediaan air baku
untuk kebutuhan
masyarakat dan
pertanian rakyat

Peningkatan pengelolaan dan
pengembangan jaringan irigasi untuk
memenuhi kebutuhan air irigasi untuk
pertanian rakyat sesuai standar
pelayanan minimal.

Meningkatkankondisibaikinfrastrukt
uririgasidenganupayaperehabilitasi
andanpeningkatanjaringanirigasi

Peningkatan upaya konservasi pada
sumber – sumber air dengan tujuan
menjaga ketersediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.

Meningkatkaninfrastruktursumberd
aya air
untukpendayagunaansumberdaya
air

Meningkatnya dan
terjaganya kualitas jalan
dalam kondisi mantap

Melaksanakanpembangunan/
peningkatanjalankabupaten
dengankonstruksi yang tahan lama dan
tidakberdampak negatif terhadap
lingkungan

Melaksanakanpenbangunan/penin
gkatanruasjalan yang
menghubungkanantaribukotakeca
matandengankonstruksibetonserta
dilengkapidenganpenghijauan

Melaksanakanrehabilitasi,
rekonstruksidanpemeliharaanjalansecara
periodikdanrutindenganmenjagakelestaria
nlingkungannya

Melaksanakanrehabilitasijalandeng
anmenggunakankonstruksibetonda
nmelaksanakanpemeliharaanperio
dikjalanuntukruasjalan yang
akanhabisumurpelayanannyaserta
melaksanakanpemeliharaanrutinda
nrekonstruksijalanuntukmempertah
ankankondisijalandalamkondisibaik
dansedangsertamelengkapinyaden
ganpenghijauan
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VISIPemerintahKabupatenCianjur :CianjurLebihMaju Dan Agamis

MISI 1  : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatnya
database, informasi,
bahan kebijakan dan
pengetahuan sumber
daya manusia di
bidang konstruksi

Melaksanakan pemutakhiran data base/
informasi infrastruktur lingkup pekerjaan
umum dan penataan ruang yang mutakhir

Membuatsisteminformasi/data
base infrastruktur lingkup
pekerjaan
umumdenganmenggunakanteknolo
giinformasi

Melaksanakan pengkajian, penelitian dan
pengembangan teknologi konstruksi di
bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang

Melaksanakanpengkajian,
penelitiandanpengembanganteknol
ogikonstruksidi bidang pekerjaan
umum yang
ramahlingkunganbekerjasamadeng
anPuslitbangJalandanJembatan

Melaksanakan sosialisasi terhadap
peraturan dan perundangan bidang jasa
konstruksi,pelatihan dan bimbingan teknis
kepada para apratur Dinas PUPR dan
para Penyedia Jasa Konstruksi.

Melaksanakanpelatihandanbimbing
anteknisbidangpekerjaanumumbag
i aparatur Dinas PUPR dan para
penyediajasa Konstruksi

Meningkatkan
optimalisasi
penataan ruang

Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan ruang
pusat kegiatan dan
kawasan strategis

Menyelenggarakan perencanaan tata
ruang yang partisipatif dan akuntabel
dengan melibatkan seluruh stakeholder
dan pembuatan rancangan peraturan
daerah rencana detail tata ruang
kawasan perkotaan sebagai pusat
kegiatan dan kawasan strategis

Mempercepat proses
penyusunanrencanarinci
tataruangtiap kecamatan serta
Mengusulkan pembuatan
rancangan peraturan daerah
rencan rinci tata ruang kecamatan
yang telah disusun dokumen
teknisnya.

Menyelenggarakan fungsi pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang yang
konsisten dan terkoordinasi

Mengefektifkan pembinaan dan
pengawasan teknis dalam
pelaksanaan penataan ruang

Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pemerintahan yang
representatif untuk
mendukung
peningkatan
pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas
bangunan gedung
pemerintahan dan non
gedung yang
representatif

Menyelenggarakan pembangunan/
rehabilitasi bangunan gedung pemerintah
dan non gedung secara setektif

Melaksanakan pembangunan dan
rehabilitasi bangunan/gedung
pemerintah yang representatif

II.1.4 Program
Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, dapat dirumuskan program kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur sebanyak 6

Program dan 68 Kegiatan antara lain :

1) Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar
a) Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar
b) Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

c) Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
e) Pembangunan / Peningkatan Jalan (L)
f) Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (L)
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g) Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Untuk Pengembangan Wilayah
Wilayah Desa (L)

h) Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Pengembangan
Wilayah

i) Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)
j) Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)
k) Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan  Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)
l) Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan Paldua – Gunung Padang Kabupaten

Cianjur (Banprov 2018)
m) Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan Paldua – Gunung Padang Kabupaten

Cianjur (Banprov 2018)
n) Perencanaan Pembangunan/Peningkatan,Jalan Jembatan dan Trotoar (L)
o) Pembangunan/Peningkatan,Jalan Jembatan dan Trotoar(L)
p) Pembangunan / Peningkatan Jalan Dan Jembatan(DAK L)
q) Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov  2017 ) (L)
r) Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov 2017 ) (L)
s) Peningkatan Jalan dan Jembatan (DHH-CHT)(L)
t) Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur(Banprov2018)
u) Penanganan Jalan  Yon Armed Kabupaten Cianjur (Banprov 2018)
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2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
a) Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/

Gorong-gorong
b) Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran

Drainase/ Gorong-gorong Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
d) Rehabilitasi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

e) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

f) Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan (L)

g) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan (-L)

h) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan ( DAK IPD )(-L)

i) Pemeliharaan Periodik Jalan(Banprov 2016) (-L)

j) RehabilitasiJalandanJembatanDalam RangkaPeningkatanKinerja Pemerintah Daerah (-L)

k) Penanganan Jalan Desa  Kab.Cianjur  (Banprov 2016) (L)

l) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L )

m) PerencanaanRehabilitasi/Rekontruksi/PemeliharaanJalan,Jembatan,Trotoar,Sal Drainase

n) Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi /Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/Gorong-gorong (L)

o) Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka Peningkatan KinerjaPemerintah Dearah (L)
p) Penanganan Jalan Kabupaten Cianjur ( L- Banprov 2017)

q) Rehabilitasi/RekontruksiPemeliharaanJalanDanJembatanBersama Masyarakat(DBH-CHT)
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3) Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang
a) Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang

c) Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d) Penyusunan Database Dan Informasi Sumberdaya Air
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
a) Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ /Rawa/ Embung dan Sumber Daya

Air Lainnya
b) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
c) Rehabilitasi Sungai
d) Pembangunan/ Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung Dan Sumberdaya Air Dan Lainnya

e) Rehabilitasi/Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK )
f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR)((L.TA 2016))
g) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(-L)
h) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun(L)
i) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Situ Rawa/ Embung

Dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka  Penunjang Produktivitas Pertanian
j) Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum (Banprov 2018 )
k) Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (L)
l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber daya Air Kabupaten Cianjur (Banprov 2017) (L)
m) Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur ( Banprov2017) (L)
n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR
o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur (Banprov 2018 )
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5) Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

a) Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR

b) Pengawasan Tata Bangunan
c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan Perkotaan(KLHS)
d) Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Perkotan(KLHS)
e) Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang( RTTR ) Kawasan (KLHS)

6) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
a) Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharan

Gedung
b) Pembangunan/ Peningkatan Gedung
c) Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharan Gedung
d) Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (-L)
e) Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)
f) Pengendalian Keandalan Bangunan
g) Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur
h) Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Renovasi/ Rehabilitasi/Pemeliharaan

Gedung(L)
i) Pembangunan/Peningkatan Gedung (L)
j) Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung ( L )
k) Pembangunan Tugu Batas Kota Kabupaten Cianjur (Banprov2017)(L)

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2018 mencakup 5 sasaran strategis yang

didukung oleh 6 sasaran program. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya,

Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang, Program

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung dilaksanakan untuk mendukung masing-masing satu sasaran strategis.

Dua program lainnya yaitu Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar dan Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong untuk

mewujudkan satu sasaran strategis.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
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tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Cianjur dengan Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur dari Perjanjian Kinerja

tersebut memuat Penetapan Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Cianjur mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran

yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Dinas PUPR. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan

sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2018 sebagaimana

tertera pada :

Tabel 2.6 Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

SASARAN
TARGET

1 Meningkatnya ketersediaan air baku
untuk kebutuhan masyarakat dan
pertanian rakyat

1.1 Persentase ketersediaan
air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-
hari (%)

49,05

1.2 Persentase luas areal
irigasi kabupaten yang
terairi melalui jaringan
irigasi (%)

75,00

2 Meningkatnya dan terjaganya
kualitas jalan dalam kondisi mantap

2.1 Persentase panjang jalan
Kabupaten yang meningkat
kapasitasnya(%)

8,00

2.2 Persentase panjang jalan
mantap Kabupaten yang
terjaga kondisinya (%)

44,00

3 Meningkatnya database, informasi,
bahan kebijakan dan pengetahuan
sumber daya manusia di bidang
konstruksi

3.1 Persentase database,
informasi dan bahan
kebijakan di bidang
pekerjaan umum yang
dihasilkan (%)

20,00

3.2 Persentase meningkatnya
kapasitas SDM dibidang
konstruksi (%)

20,00

4 Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang pusat kegiatan
dan kawasan strategis

4.1 Persentase raperda pusat
kegiatan dan kawasan
strategis (%)

50,00
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5 Meningkatnya kualitas bangunan
gedung pemerintahan dan non
gedung yang representatif

5.1 Persentase bangunan
gedung pemerintah dan
non gedung  yang
meningkat kualitasnya (%)

10,65

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rp.1.077.960.000,00 PAD

2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Rp. 641.870.260,00 PAD

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 36.425.000,00 PAD

4 Program Perencanaan dan
Penganggaran

Rp. 40.000.000,00 PAD

5 Program Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar

Rp. 362.915.220.084,00 DBH, DAU DBH
PROV DAN SILPA,
DAK, DAU, SILPA,

BANPROV

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-gorong

Rp. 98.895.425.584,00 DBH PROV, DAU
DBH PROV DAN
SILPA, DAU, DID,

DBH, SILPA

7 Program Pembinaan Jasa
Konstruksi, Bina Teknik dan
Penataan Ruang

Rp.581.400.000,00 DBH, PAD

8 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya

Rp. 22.440.645.137,00 DBH, DAU, DID,
DAK, DBH PROV,
SILPA, BANPROV

9 Program Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang

Rp. 2.698.720.000,00 DBH, DBH PROV

10 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung

Rp. 93.000.611.670,00 PAD, DAU DAN
DBH PROV (PR),

DBH, SILPA

Jumlah Anggaran : Rp 582.328.277.735,00
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mencapai misi. LKjIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga

sebagai alat tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode

pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan stratejik,

perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut

membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan

infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan

pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari perjanjian kinerja

Tahun 2018 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021.

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan  visi dan misi

kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan

kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui

sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :
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(1) Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan kegiatan

reguler seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;

(2) Data ekstrenal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur yang berupa laporan dari

Badan dan Dinas lain yang terkait.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2017, yaitu

indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk Tahun 2017 indikator input ini

diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran kinerja,

dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang

digunakan bervariasi mulai output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang,

jumlah laporan, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksana tugas

lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator

hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada

jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Indikator manfaat (benefit) dan dampak (Impacts) yang berkaitan dengan kegiatan Tahun

Anggaran 2018 tidak dilakukan pengukuran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan

karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian

kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan

kategori sebagai berikut:

Persentase Pencapaian
Rencana tingkat capaian =

Realisasi
X 100 %

Rencana
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Tabel 3.1
Tingkat Akuntabelitas Kinerja

No Kategori Nilai Angka Interprestasi

1 AA >90 Sangat memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja

tinggi, dan sangat akuntabel
3 BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki

sistem manajemen kinerja yang andal
4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen
kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5 CC >50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggung jawaban

6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen
kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar

7 D 0-30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja,
perlu perbaikan yang sangat mendasar

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Komponen

proses ini diukur sejak dari goals Dinas PUPR (dampak/Impact) sebagaimana tercantum di

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR yang merupakan cerminan kondisi dampak

dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact) pada level customer yang

dilayani yaitu meningkatnya keandalan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan: kedaulatan

pangan, ketahanan air; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar;

dan keseimbangan pembangunan antardaerah, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan

masyarakat, yang diukur melalui sasaran-sasaran strategis yang digambarkan dalam sebuah

peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi kabupaten.

Sasaran strategis (outcome/impact pada level customers yang harus dipenuhi) merupakan

kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas PUPR sebagai penjabaran dari tujuan

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau

beberapa program, yaitu

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) - Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat
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2. Sasaran Strategis 2 (SS2) - Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap

3. Sasaran Strategis 3 (SS3) - Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi

4. Sasaran Strategis 4 (SS4) - Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat

kegiatan dan kawasan strategis

5. Sasaran Strategis 5 (SS5) - Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan

non gedung yang representatif

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2018 yang mengacu kepada pencapaian visi dan

misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi berwawasan

lingkungan

Evaluasi Pencapaian Misi 1

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan
pertanian rakyat

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat”, merupakan hasil persentase variabel pengukuran :

 Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

 Luas area irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Persentase ketersediaan air

baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari (%)

46,69 49,05 50,04 102,01 52,25 95,76

2 Persentase luas areal irigasi
kabupaten yang terairi melalui
jaringan irigasi (%)

73,33 75,00 75,60 100,80 77,33 97,75

Dari tabel diatas dapat dilihat :

“Persentase ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari”
1. Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja “Persentase ketersedian air
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baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” dengan realisasi 50,04% dari target

49,05% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja

indikator tersebut sangat memuaskan dengan nilai capaian kinerja 102,01%.

Indikator sasaran (SS1.1) “Persentase ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

sehari-hari” ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai

berikut :

Indikator SS1.1 : = x 100%
Tabel. 3.3 Pengukuran Persentase Ketersediaan Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan

Pokok Sehari-hari
Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase

ketersedian air baku

untuk memenuhi

kebutuhan pokok

sehari-hari

Jumlah ketersediaan

air baku (m3)
24.497.329 24.497.329

50,04Jumlah kebutuhan

air baku (m3) 49.942.135 49.942.135

2. Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja “Persentase ketersedian air

baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” dengan realisasi 50,04% bila

dibandingan dengan tahun sebelumnya (2017) sebesar 46,69% maka mengalami

kenaikan sebesar 3,35% dan dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini :

Tabel 3.4 Capaian Ketersediaan Air Baku

46,69

50,04

 45,00

 46,00

 47,00

 48,00

 49,00

 50,00

 51,00

2017 2018

Persentase Ketersediaan Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Sehari-hari…

Persentase ketersedian
air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari

∑ Jumlah kebutuhan air baku
(m3/thn)

∑ Ketersediaa air baku (m3/thn)



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018
38

3. Capaian indikator sasaran “Persentase ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 95,76% terhadap capaian

akhir renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 4,24% yang

harus dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar 100%

pada tahun 2021.

4. Tercapainya indikator sasaran “Persentase ketersedian air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari” dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan terdapat

pembangunan embung di 4 (empat) lokasi yaitu :

a. Pembangunan Embung Ciraksa Desa Susukan Kec. Campaka

b. Pembangunan Embung Temen Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta

c. Pembangunan Embung Cipanas Desa Sukaluyu Kec, Cijati

d. Penanganan Situ Rawa Beber Kec.Pagelaran

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran “Persentase

ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :
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Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SS1.1

No. Sasaran Indikator KInerja

% Capaian
Indikator

Kinerja yang
≥ 100%

% Penyerapan
Anggaran

Tingkat
Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya
ketersediaan air baku
untuk kebutuhan
masyarakat dan
pertanian rakyat

Persentase ketersedian
air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari

102,01 98,45 1,55

6. Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja “Persentase

ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari” sebagaimana telah

ditetapkan di dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan 1 (satu)  kegiatan

sebagai berikut:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Rawa/Situ/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya,

dengan keluaran (output) jumlah  embung yang dibangun sebanyak 4 lokasi

atau mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.422.458.491,-

atau 98,45% dari total anggaran Rp. 1.444.889.500,-

“Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi”
1. Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja “Persentase luas areal irigasi

kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi” dengan realisasi 75,60% dari target

75,00% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja

indikator tersebut sangat memuaskan dengan nilai capaian kinerja 100,80%.

Indikator sasaran (SS1.2) “Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui

jaringan irigasi” ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus perhitungan

sebagai berikut :
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Indikatos SS1.2 : : = x 100%
Tabel. 3.6 Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi

Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase luas

areal irigasi

kabupaten yang

terairi melalui

jaringan irigasi

Jumlah ketersediaan

air irigasi (m3)
2.256.258.888 2.274.218.640

75,60Jumlah kebutuhan

air irigasi (m3) 3.008.345.184 3.008.345.184

2. Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja “Persentase luas areal irigasi

kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi” dengan realisasi 75,60% bila dibandingan

dengan tahun sebelumnya (2017) sebesar 73,33% maka mengalami kenaikan sebesar

2,26% dan dapat dilihat pada tabel grafik dibawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Luas Areal Irigasi Yang Terairi

3. Capaian indikator sasaran kinerja “Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi

melalui jaringan irigasi” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 97,75% terhadap

capaian akhir renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 2,25%

yang harus dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar

100% pada tahun 2021.

4. Tercapainya indikator sasaran kinerja “Persentase luas areal irigasi kabupaten yang

terairi melalui jaringan irigasi” dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan

didukung dari beberapa kegiatan dengan jumlah daerah irigasi yang

ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 53 D.I dengan beberapa sumber dana diantaranya

73,33

75,6

2017 2018

Indikator Sasaran Strategis (SS1.2)
Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi

Persentase luas daerahirigasi yang terairimelalui jaringan irigasi ∑ Kebutuhan Air Irigasi (m3/thn)∑ Ketersediaan Air Irigasi (m3/thn)
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APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

(Banprov) dan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (Hibah DKI).

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran kinerja

“Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi” dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SS1.2

No. Sasaran Indikator KInerja

% Capaian
Indikator

Kinerja yang
≥ 100%

% Penyerapan
Anggaran

Tingkat
Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya
ketersediaan air baku
untuk kebutuhan
masyarakat dan
pertanian rakyat

Persentase luas areal
irigasi kabupaten yang
terairi melalui jaringan
irigasi

100,80 96,50 3,50

6. Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS1): “Meningkatnya ketersediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat dan pertanian rakyat”, melalui indikator kinerja kinerja

“Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi”

sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program

yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan 14 (empat

belas
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a) Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan Sumber

Daya Air Lainnya, dengan keluaran (output) jumlah dokumen perencanaan teknis

irigasi, sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya sebanyak 5 dokumen

atau mencapai 100%. dengan realisasi anggaran Rp. 432.079.200,- atau 89,60%

dari anggaran Rp. 438.200.000,-

b) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, dengan keluaran

(output) jumlah areal irigasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya seluas

7.086 ha atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 2.224.150.000,-

atau 99,90% dari anggaran Rp. 2.226.400.000,-

c) Rehabilitasi Sungai, dengan keluaran (output) jumlah sungai  yang ditangani

sebanyak 7 lokasi atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp.

1.729.361.613,- atau 99,39% dari anggaran Rp. 1.739.930.800,-

d) Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK), dengan keluaran (output) jumlah

daerah irigasi yang ditingkatkan sebanyak 1 D.I atau mencapai 100%, dengan

realisasi anggaran Rp. 7.694.104.307,- atau 91,57% dari anggaran Rp.

8.402.168.000,-

e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR (L-TA 2016), dengan

keluaran (output) jumlah terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 2 paket

atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp12.330.120,- atau 100% dari

anggaran Rp. 12.330.120,-

f) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (-L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 6 paket atau mencapai 100%,

dengan realisasi anggaran Rp. 21.731.700,- atau 100% dari anggaran Rp.

21.731.700,-

g) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Pemerintah yang telah dibangun (-L), dengan

keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 1 paket atau

mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 4.973.700,- atau 100% dari

anggaran Rp. 4.973.700,-

h) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung
dan Sumberdaya Air Lainnya dalam Rangka Penunjang Produktifitas Pertanian,

dengan keluaran (output) jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi

sebanyak 22 D.I atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp.

4.582.054.628,- atau 98,46% dari anggaran Rp. 4.653.773.300,-

i) Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum (Banprov 2018)
dengan keluaran (output) jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi sebanyak 1 D.I
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atau mencapai 100%, dengan realisasu anggaran Rp. 857.470.500 atau 98,94%
dari anggaran Rp. 866.650.000,-

j) Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 5 paket atau mencapai 100 %,
dengan realisasi anggaran Rp. 29.642.305,- atau 100% dari anggaran Rp.

29.642.305,-

k) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber daya Air Kabupaten Cianjur (L-

Banprov 2017), dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga

sebanyak 0 paket atau  mencapai 0% , dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

dari anggaran Rp. 7.280.570,-

l) Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 1 lokasi atau mencapai 100%,

dengan realisasi anggaran Rp. 1.756.778.000,- atau 100% dari anggaran Rp.

1.756.778.000,-

m) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR dengan keluaran

(output) terbayarnya jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi sebanyak 4 D.I atau

mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 818.997.240,- atau 100% dari

anggaran Rp. 818.997.240,-

n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber daya Air Kabupaten Cianjur (Banprov

2018), dengan keluaran (output) jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi sebanyak
25 D.I atau  mencapai 100% , dengan realisasi anggaran Rp. 3.958.053.555,- atau

98,95% dari anggaran Rp. 4.000.000.000,-

Sasaran 2 : Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi mantap
Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam

kondisi mantap”, merupakan hasil persentase variabel pengukuran :

 Panjang jalan kabupaten yang meningkat kapasitasnya

 Panjang jalan mantap kabupaten yang terjaga kondisinya

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Persentase panjang jalan

Kabupaten yang meningkat
kapasitasnya(%)

9,13 8,00 9,48 118,52 2,50 65,60

2 Persentase panjang jalan
mantap Kabupaten yang

34,04 44,00 42,59 96,79 57,50 74,07
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No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
terjaga kondisinya (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat :

“Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat kapasitasnya”
1. Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya” dengan realisasi 9,48% dari target 8,00% sebagaimana telah ditetapkan di

dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut sangat memuaskan dengan

nilai capaian kinerja 118,52%.

Indikator sasaran kinerja (SS2.1) “Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya” ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai

berikut :

Indikator SS2.1 : =                                                                                  x 100%
Tabel. 3.10 Pengukuran Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya
Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase panjang

jalan kabupaten

yang meningkat

kapasitasnya

Panjang jalan yang

ditingkatkan (km)
104,140 123,431

9,48
Total panjang jalan

kabupaten (km)
1301,697 1301,697

2. Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya” dengan realisasi 9,48% bila dibandingan dengan tahun sebelumnya

(2017) sebesar 9,13% maka mengalami kenaikan sebesar 0,35% dan dapat dilihat pada

tabel grafik dibawah ini:

Persentase panjang
jalan kabupaten yang
meningkat
kapasitasnya

∑ Total panjang kabupaten
(km)

∑ Panjang jalan yang ditingkatkan
(km)
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Tabel 3.11 Capaian panjang jalan yang meningkat kapasitasnya

3. Capaian indikator sasaran “Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 65,60% terhadap capaian

akhir renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 34,40%% yang

harus dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar 100%

pada tahun 2021.

4. Tercapainya indikator “Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat

kapasitasnya” dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan didukung dari beberapa

kegiatan dengan panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 123,431 km

dengan beberapa sumber dana diantaranya APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus

(DAK), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Banprov).

9,13

9,48

8,9

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

2017 2018

Persentase panjang jalan kabupaten yang meningkat kapasitasnya
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5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator sasaran “Persentase

panjang jalan kabupaten yang meningkat kapasitasnya” dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SS2.1

No. Sasaran Indikator KInerja

% Capaian
Indikator

Kinerja yang
≥ 100%

% Penyerapan
Anggaran

Tingkat
Efisiensi

1 2 3 4 5 6

2. Meningkatnya dan
terjaganya kualitas
jalan dalam kondisi
mantap

Persentase panjang
jalan Kabupaten yang
meningkat kapasitasnya

118,52 92,76 7,24

6. Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan

dalam kondisi mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan kabupaten

yang meningkat kapasitasnya” sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja

didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Trotoar dan 21 (dua puluh satu)  kegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar, dengan

keluaran (output) tersedianya dokumen perencanaan jalan, jembatan dan trotoar

sebanyak 18 dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp.

1.293.676.000,- atau 85,19% dari anggaran Rp. 1.518.600.000,-

b) Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar, dengan keluaran

(output) panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 61,76 km atau mencapai 100%

dan jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 5 bh atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 151.827.600.612,- atau 94,53% dari

anggaran Rp. 161.605.582.700,-

c) Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan keluaran (output) jumlah

pengadaan alat berat sebanyak 14 unit atau mencapai 100%, dengan realisasi

anggaran Rp. 1.083.774.208,- atau 98,52% dari anggaran Rp. 1.100.000.000,-

d) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), dengan keluaran (output)

panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 9,95 km atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 20.836.587.700,- atau 96,32 dari anggaran

Rp. 21.633.224.000,-
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e) Pembangunan/Peningkatan Jalan (-L), dengan keluaran (output) terbayarnya

retensi kepada pihak ketiga sebanyak 1 paket atau mencapai 100%, dengan

realisasi anggaran Rp. 365.511.135,- atau 100% dari anggaran Rp. 365.511.135,-

f) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 3 paket atau 60%, dengan

realisasi anggaran Rp. 14.950.100 atau 61,88% dari anggaran 24.158.750,-

g) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Untuk Pengembangan Wilayah

Desa (-L), dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga

sebanyak 0 paket atau mencapai 0%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

dari anggaran Rp. 47.399.330,-

h) Pengembangan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Pengembangan

Wilayah, dengan keluaran (output) panjang  jalan yang ditingkatkan sepanjang 0,4

km atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 588.576.140,- atau

96,15% dari anggaran Rp. 612.140.000,-

i) Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur (Banprov 2018), dengan keluaran
(output) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 4,03 km atau
mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp. 7.915.996.300,- atau 65,97% dari

anggaran Rp. 12.000.000.000,-

j) Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan Kabupaten Cianjur (Banprov 2018),
dengan keluaran (output) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang
0,18 km atau mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp. 468.552.725,- atau

93,71% dari anggaran Rp. 500.000.000,-

k) Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur (Banprov 2018),
dengan keluaran (output) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang
13,78 km atau mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp33.595.029.440,-

atau 94,37% dari anggaran Rp. 35.600.000.000,-

l) Peningkatan Infrastruktur Jalan ( Ruas Jalan Paldua - Gunung Padang Kabupaten
Cianjur (Banprov 2018) dengan keluaran (output) panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan sepanjang 1,58 km atau mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran

Rp. 5.632.481.870,- atau 93,87% dari anggaran Rp. 6.000.000.000,-

m) Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) dengan keluaran
(output) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 46,28 km atau
mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp. 93.537.400.185,- atau 91,70%

dari anggaran Rp. 102.000.000.000,-
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n) Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Jembatan dan Trotoar(L) dengan
keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 2 paket atau mencapai
100 %, dengan realisasi anggaran Rp. 88.154.000,- atau 100% dari anggaran Rp.

88.154.000,-

o) Pembangunan/Peningkatan,Jalan Jembatan dan Trotoar(L) dengan keluaran
(output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 279 paket atau mencapai 95.87
% dengan realisasi anggaran Rp. 14.060.118.710,- atau 91,14% dari anggaran Rp.

15.426.445.320,-

p) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan ( DAK)(L) dengan keluaran (output)
terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 1 paket atau mencapai 100 % dengan

realisasi anggaran Rp. 119.295.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 119.295.000,-

q) Pembangunan / Peningkatan Jalan kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017), dengan

keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 16 paket atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 4.694.718.105,- atau 100% dari anggaran

Rp. 4.694.718.105,-

r) Peningkatan Infrastuktur Jalan kabupaten Cianjur(L-Banprov 2017), dengan

keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 4 paket atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 188.957.890,- atau 100% dari anggaran Rp.

188.957.890,-

s) Peningkatan Jalan Dan Jembatan (DBH-CHT) (L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga 1 paket atau mencapai 50%, dengan

realisasi anggaran Rp. 386.913.395,- atau 98,95% dari anggaran Rp.

391.033.854,-

t) Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur(Banprov2018) dengan keluaran (output)

panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 3.01 km atau mencapai 200
%, dengan realisasi anggaran Rp. 2.847.505.350,-,- atau 94,92% dari anggaran

Rp. 3.000.000.000,-

u) Penanganan Jalan  Yon Armed Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) dengan keluaran

(output) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 1,20 km atau

mencapai 240 % dengan realisasi anggaran Rp. 1.252.606.531,- atau 83,51% dari

anggaran Rp. 1.500.000.000,-
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“Persentase panjang jalan mantap Kabupaten yang terjaga kondisinya”

1. Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang

terjaga kondisinya” dengan realisasi 42,59% dari target 44,00% sebagaimana telah

ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut sangat
memuaskan dengan nilai capaian kinerja 96,79%.

Indikator sasaran kinerja (SS2.2) “Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang terjaga

kondisinya” ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus perhitungan sebagai

berikut :

Indikator SS2.2 : =                                                                                  x 100%

Tabel. 3.13 Pengukuran persentase jalan mantap kabupaten yang terjaga kondisinya
Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase panjang

jalan mantap

kabupaten yang

terjaga kondisinya

Panjang jalan yang

direhab/dipelihara

(km)

572,747 554,360
42,59

Total panjang jalan

kabupaten (km)
1301,697 1301,697

2. Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan dalam kondisi

mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang

terjaga kondisinya” dengan realisasi 42,59% bila dibandingan dengan tahun sebelumnya

(2017) sebesar 34,04% maka mengalami kenaikan sebesar 8,55% dan dapat dilihat

pada tabel grafik dibawah ini:

Persentase panjang
jalan mantap
kabupaten yang
terjaga kondisinya

∑ Total panjang kabupaten
(km)

∑ Panjang jalan yang dipelihara
(km)
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Tabel 3.14 Capaian panjang jalan mantap yang terpelihara kondisinya

3. Capaian indikator sasaran “Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang terjaga

kondisinya” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 74,07% terhadap capaian akhir

renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 25,93%% yang harus

dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar 100% pada

tahun 2021.

4. Tercapainya indikator “Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang terjaga

kondisinya” dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan didukung dari beberapa

kegiatan dengan panjang jalan kabupaten yang dipelihara dan dijaga kondisinya

sepanjang 554,360 km.

34,04
42,59

2017 2018

Indikator Sasaran Strategis (SS2.2)
Persentase panjang jalan mantap kabupaten yang terjaga kondisinya
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5. Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS2): “Meningkatnya dan terjaganya kualitas jalan

dalam kondisi mantap”, melalui indikator kinerja “Persentase panjang jalan mantap

kabupaten yang terjaga kondisinya” sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian

kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan,

Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong dan 17 (tujuh belas)  kegiatan

sebagai berikut:

a) Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran

Drainase/ Gorong-gorong, dengan keluaran (output) tersedianya dokumen

perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran

drainase/gorong-gorong sebanyak 1 dokumen atau mencapai 33,33%, dengan

realisasi anggaran Rp. 212.634.500,- atau 67,89% dari anggaran Rp.

313.200.000,-

b) Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran

Drainase/ Gorong-gorong Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan,

dengan keluaran (output) panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 22,83 km

atau mencapai 116,30%, jumlah jembatan yang direhabilitasi sebanyak 5 bh atau

mencapai 100% dan panjang trotoar yang direhabilitasi sepanjang 11,23 km atau

mencapai 108,40%, dengan realisasi anggaran Rp. 65.914.739.429,- atau 93,16%

dari anggaran Rp. 70.752.452.424,-

c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, dengan keluaran (output)

panjang jalan yang dipelihara secara rutin sepanjang 225 km atau mencapai 100%,

dengan realisasi anggaran Rp. 15.000.000.000,- atau 100% dari anggaran

15.000.000.000,-

d) Rehabilitasi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah

Daerah, dengan keluaran (output) penanganan jalan dalam rangka peningkatan

kinerja pemerintah daerah sepanjang 2,84 km atau mencapai 100%, penanganan

jembatan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah sebanyak 2 bh

atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 6.206.352.240,- atau 89,56%

dari anggaran Rp. 6.929.823.280,-

e) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan keluaran (output) jumlah

pemeliharaan alat berat sebanyak 8 jenis atau mencapai 100%, jumlah

pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium sebanyak 2 jenis atau

mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 456.200.000 atau 99,35% dari

anggaran 459.200.000,-
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f) Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan (- L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau mencapai 0%,

dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp. 39.935.665,-

g) Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan(-L), dengan keluaran

(output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau mencapai

0%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp. 3.234.220,-

h) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan (DAK IPD) (-L), dengan

keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau

mencapai 0%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp.

48.800.455,-

i) Pemeliharaan Periodik Jalan (banprov2016) (- L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 1 paket atau mencapai 100%,

dengan realisasi anggaran Rp. 22.117.040,- atau 100% dari anggaran Rp.

22.117.040,-

j) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah

Daerah (-L), dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga

sebanyak 0 paket atau mencapai 0%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

dari anggaran Rp. 49.826.700,-

k) Penanganan Jalan Desa di Kab.Cianjur (Banprov 2016) (-L), dengan keluaran

(output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp. 9.872.500,-

l) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau mencapai 0%,

dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp. 23.879.790,-

m) Perencanaan Rehabilitasi/Rekontruksi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan,Trotoar,Saluran
Drainase – Gorong-gorong(L) dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada

pihak ketiga sebanyak 5 paket atau mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran

Rp. 246.105.200,- atau 100% dari anggaran Rp. 246.105.200,-

n) Rehabilitasi/Rekontruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan Jembatan,Trotoar Saluran
Drainase – Gorong-gorong( L ) dengan keluaran (output) terbayarnya retensi

kepada pihak ketiga sebanyak 24 paket atau mencapai 100 %, dengan realisasi

anggaran Rp. 1.440.008.540,- atau 100% dari anggaran Rp. 1.440.008.540,-

o) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah
Daerah (-L) dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga
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sebanyak 25 paket atau mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp.

450.313.765,- atau 100% dari anggaran Rp. 450.313.765,-

p) Penanganan Jalan Kabupaten Cianjur ( L- Banprov 2017) dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 152 paket atau mencapai
98,70%, dengan realisasi anggaran Rp. 1.482.115.800,- atau 98,70% dari

anggaran Rp. 1.501.589.870,-

q) Rehabilitasi/Rekontruksi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bersama Masyarakat
(DBH-CHT) dengan keluaran (output) panjang jalan yang direhab 1.29 km atau
mencapai 100 %, dengan realisasi anggaran Rp. 1.463.600.600,- atau 91,48% dari

anggaran Rp. 1.600.000.000,-

Sasaran Startegis 3 (SS3) : Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan
pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi
Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan

dan pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi”, merupakan hasil persentase

variabel pengukuran :

 Database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang dihasilkan

 Meningkatnya kapasitas SDM dibidang konstruksi

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Persentase database, informasi

dan bahan kebijakan di bidang
pekerjaan umum yang
dihasilkan (%)

20 20 20 100 100 40,00

2 Persentase meningkatnya
kapasitas SDM dibidang
konstruksi (%)

10 20 20 100 100 30,00

Dari tabel diatas dapat dilihat :

“Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum
yang dihasilkan”
1. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang

dihasilkan” dengan realisasi 20% dari target 20% sebagaimana telah ditetapkan di dalam
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perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut sangat memuaskan dengan nilai

capaian kinerja 100%.

Indikator sasaran kinerja (SS3.1) “Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di

bidang pekerjaan umum yang dihasilkan” menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator SS3.1 : =                                                                                  x 100%
Tabel. 3.16 Pengukuran persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang

pekerjaan umum yang dihasilkan
Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidangpekerjaan umumyang dihasilkan
Jumlah dokumen

database, informasi,

bahan kebijakan (dok)

5 5

20,00
Jumlah dokumen yang

dihasilkan selama 5

tahun (dok)

25 25

2. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang

dihasilkan” dengan realisasi 20% bila dibandingan dengan tahun sebelumnya (2017)

sebesar 20% maka adalah sama dan dapat dilihat pada tabel grafik dibawah ini :

Tabel. 3.17 Capaian database, informasi dan bahan kebijakan

0
5

10
15
20
25

2017 2018

Indikator Sasaran Strategis 3 (SS3.1)

Persentase database, informasi dan
bahan kebijakan di bidang pekerjaan
umum yang dihasilkan

Persentase database,
informasi dan bahan
kebijakan di bidang
pekerjaan umum yang
dihasilkan

∑ Jumlah dokumen yang dihasilkan
selama 5 tahun (dok)

∑ Jumlah dokumen database,
informasi, bahan kebijakan (dok)
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3. Capaian indikator sasaran “Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di

bidang pekerjaan umum yang dihasilkan” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai

40% terhadap capaian akhir renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan

sebesar 60% yang harus dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir

renstra sebesar 100% pada tahun 2021.

4. Tercapainya indikator “Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang

pekerjaan umum yang dihasilkan” dengan kategori sangat memuaskan dikarenakan

tercapaianya target dokumen yang dihasilkan antara lain :

a. Dokumen bahan rancangan kebijakan daftar harga satuan pekerjaan

b. Dokumen survey kepuasan masyarakat

c. Dokumen kondisi jalan dan jembatan

d. Dokumen kondisi jaringan irigasi

e. Dokumen peta jaringan jalan

5. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase database, informasi dan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum yang

dihasilkan” sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1

(satu) program yaitu Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan

Ruang dan 3 (tiga)  kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, dengan keluaran (output) tersedianya dokumen bahan kebijakan program

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 2 dokumen atau mencapai

100%, dengan realisasi anggaran Rp. 144.754.000,- atau 97,67% dari anggaran

Rp. 148.200.000,-

b) Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan

Ruang, dengan keluaran (output) tersedianya dokumen informasi mengenai

perkembangan ruas jalan dan jembatan dan peta jaringan jalan sebanyak 2

dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 322.595.500,- atau

95,39% dari anggaran Rp. 338.200.000,-

c) Penyusunan Database dan Informasi Sumber Daya Air dengan keluaran (output)

jumlah dokumen database dan informasi sumber daya air sebanyak 1 dokumen

atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 49.985.000,- atau 99,97%

dari anggaran Rp. 50.000.000,-
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“Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi”
1. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase pembinaan SDM bidang konstruks” dengan realisasi 20% dari target 20%

sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator

tersebut sangat memuaskan dengan nilai capaian kinerja 100%.

Indikator sasaran kinerja (SS3.2) “Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi”

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator SS3.2 : =                                                                                  x 100%
Tabel. 3.18 Pengukuran persentase pembinaan SDM bidang konstruksi

Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase

pembinaan SDM

bidang konstruksi

Jumlah SDM yang

ditingkatkan

kapasitasnya (org)

80 80

20,00
Jumlah SDM yang

dibina selama 5 tahun

(org)

400 400

2. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi” dengan realisasi 20% bila

dibandingan dengan tahun sebelumnya (2017) sebesar 10% maka adalah sama dan

dapat dilihat pada tabel grafik dibawah ini:

Tabel. 3.19 Capaian pembinaan SDM

0

10

20

30

2017 2018

Indikatos Sasaran Strategis (SS3.2)

Persentase pembinaan SDM bidang
konstruksi

Persentase pembinaan
SDM bidang konstruksi ∑ Jumlah SDM yang dibina selama

5 tahun (org)

∑ Jumlah SDM yang ditingkatkan
kapasitasnya (org)
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3. Capaian indikator sasaran “Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi” sampai

dengan tahun 2018 baru mencapai 30% terhadap capaian akhir renstra. Dengan hal

tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 70% yang harus dicapai pada tiga tahun

tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar 100% pada tahun 2021.

4. Tercapainya indikator “Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi” dengan kategori

sangat memuaskan dikarenakan berjalannya kegiatan pembinaan di bidang pekerjaan

umum dan jasa konstruksi

5. Sasaran Strategis (SS3): “Meningkatnya database, informasi, bahan kebijakan dan

pengetahuan sumber daya manusia di bidang konstruksi” melalui indikator kinerja

“Persentase pembinaan SDM bidang konstruksi” sebagaimana telah ditetapkan di dalam

perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Jasa

Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang dan 1 (satu)  kegiatan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

dengan keluaran (output) jumlah SDM yang dibina sebanyak 80 orang atau

mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 32.930.000,- atau 73,18% dari

anggaran Rp. 45.000.000,-

Sasaran Startegis 4 (SS4) : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan
dan kawasan strategis
Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat

kegiatan dan kawasan strategis”, merupakan hasil persentase variabel pengukuran adanya

raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis yang dihasilkan.

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Persentase raperda pusat

kegiatan dan kawasan strategis
(%)

10 50 50 100 100 60

Dari tabel diatas dapat dilihat :

“Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis”
1. Sasaran Strategis (SS4): “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan

dan kawasan strategis” melalui indikator kinerja “Persentase raperda pusat kegiatan dan

kawasan strategis” dengan realisasi 50% dari target 50% sebagaimana telah ditetapkan

di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut sangat memuaskan
dengan nilai capaian kinerja 100%.



LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2018
58

Indikator sasaran kinerja (SS4.1) “Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis”

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator SS4.1 : =                                                                                  x 100%

Tabel. 3.21 Pengukuran persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis
Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase raperda

pusat kegiatan dan

kawasan strategis

Jumlah pusat kegiatan

dan kawasan strategis

memiliki raperda (dok)

5 5

50,00Jumlah pusat kegiatan

dan kawasan strategis

yang dikerjakan

selama 5 tahun (dok)

10 10

2. Sasaran Strategis (SS4): “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan

dan kawasan strategis” melalui indikator kinerja “Persentase raperda pusat kegiatan dan

kawasan strategis” dengan realisasi 50% bila dibandingan dengan tahun sebelumnya

(2017) sebesar 10% maka mengalami kenaikan sebesar 40% dan dapat dilihat pada

tabel grafik dibawah ini:

Tabel 3.22 Capaian raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis
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selama 5 tahun (dok)

∑ Jumlah pusat kegiatan dan
kawasan strategis memiliki
raperda (dok)
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3. Capaian indikator sasaran “Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis”

sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 60% terhadap capaian akhir renstra. Dengan

hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 40% yang harus dicapai pada tiga

tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra sebesar 100% pada tahun 2021.

4. Tercapainya “Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis” dengan

kategori sangat memuaskan dikarenakan dilaksanakannya penyusunan rencana detail

tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis

antara lain :

1. RDTR kawasan perkotaan Cidaun

2. Review RDTR kawasan perkotaan Sindangbarang

3. Review RDTR kawasan perkotaan Sukanagara

4. Review RDTR kawasan perkotaan Warungkondang

5. RTR kawasan wisata Gunung Padang

5. Sasaran Strategis (SS4): “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan

dan kawasan strategis” melalui indikator kinerja “Persentase raperda pusat kegiatan dan

kawasan strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja didukung

oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang dan 5 (lima)  kegiatan sebagai berikut:

a) Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR, dengan keluaran (output)

jumlah dokumen persetujuan substansi raperda RDTR sebanyak 1 dokumen atau

mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 92.479.000 atau 36,99% dari

anggaran Rp. 250.000.000,-

b) Pengawasan Tata Bangunan, dengan keluaran (output) jumlah dokumen laporan

pengawasan bangunan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%, dengan

realisasi anggaran Rp. 69.785.000,- atau 99,69% dari anggaran Rp. 70.000.000,-

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS),
dengan keluaran (output) jumlah dokumen RDTR kawasan perkotaan sebanyak 1

dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 712.613.500,- atau

99,85% dari anggaran Rp. 656.829.000,-

d) Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (KLHS), dengan

keluaran (output) jumlah dokumen review RDTR kawasan perkotaan sebanyak 3

dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 873.240.000,- atau

83,55% dari anggaran Rp. 1.045.140.000,-

e) Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Kawasan (KLHS), dengan

keluaran (output) jumlah dokumen RTR kawasan strategis sebanyak 1 dokumen
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atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 555.582.500,- atau 89,62%

dari anggaran Rp. 619.910.000,-

Sasaran Startegis 5 (SS5) : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan
non gedung yang representative

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya kualitas bangunan gedung

pemerintahan dan non gedung yang representatif”, merupakan hasil persentase variabel

pengukuran bangunan gedung pemerintah dan non gedung  yang meningkat kualitasnya.

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No Indikator Sasaran

Realisasi
Capaian

Kinerja
Renstra s/d

Th 2017

Tahun 2018 Target
Akhir

Renstra

Capaian
Tahun 2018
terhadap

Target Akhir
Renstra (%)

Target Realisasi Capaian
Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Persentase bangunan gedung
pemerintah dan non gedung
yang meningkat kualitasnya (%)

33,73 10,65 9,47 88,89 66,27 43,20

Dari tabel diatas dapat dilihat :

“Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis”
1. Sasaran Strategis (SS5): “Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan

non gedung yang representatif” melalui indikator kinerja “Persentase bangunan gedung

pemerintah dan non gedung yang meningkat kualitasnya” dengan realisasi 9,47% dari

target 10,65% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja

indikator tersebut memuaskan dengan nilai capaian kinerja 88,89%.

Indikator sasaran kinerja (SS5.1) “Persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedung

yang meningkat kualitasnya” menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator SS5.1 : =                                                                                  x 100%Persentase bangunan
gedung pemerintah
dan non gedung yang
meningkat kualitasnya ∑ Jumlah total kebutuhan

bangunan gedung dan non gedung
(unit)

∑ Jumlah bangunan gedung dan
non gedung yang ditangani(unit)
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Tabel. 3.24 Pengukuran persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedung yang
meningkat kualitasnya

Indikator Sasaran

Strategis

Variabel

Pengukuran

Target Realisasi Capaian Realisasi

(%)

Persentase

bangunan gedung

pemerintah dan non

gedung yang

meningkat

kualitasnya

Jumlah bangunan

gedung dan non

gedung yang

ditangani (unit)

18 16

9,47

Jumlah total kebutuhn

bangunan gedung dan

non gedung (unit)

169 169

2. Sasaran Strategis (SS5): ): “Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan

non gedung yang representatif” melalui indikator kinerja “Persentase bangunan gedung

pemerintah dan non gedung yang meningkat kualitasnya” dengan realisasi 9,47% bila

dibandingan dengan tahun sebelumnya (2017) sebesar 33,73% maka mengalami

penurunan sebesar 24,26% dan dapat dilihat pada tabel grafik dibawah ini

Tabel 3.25 Capaian pembangunan gedung dan non gedung

3. Capaian indikator sasaran “Persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedung

yang meningkat kualitasnya” sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 43,20%

terhadap capaian akhir renstra. Dengan hal tersebut masih terdapat kekurangan sebesar

28,08% yang harus dicapai pada tiga tahun tersisa untuk mencapai target akhir renstra

sebesar 100% pada tahun 2021.
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4. Tercapainya “Persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedung yang

meningkat kualitasnya” dengan kategori memuaskan dikarenakan terlaksananya

pembangunan/pemeliharaann gedung antara lain :

1. Pembangunan Gedung Kantor Kec.Naringgul

2. Pembangunan Gedung Kantor Kec. Pagelaran

3. Pembangunan Gedung Koramil Kec. Pagelaran (Tahap I)

4. Penyiapan dan Pematangan Lahan Pembangunan Perkantoran Campaka

5. Pembangunan SDN Selakopi

6. Pembangunan Gedung Replika SDN Ibu Jenab I

7. Pembangunan DPT dan Pagar Belakang SDN Ibu Jenab I

8. Pembangunan Rumah Dinas Camat Sindangbarang

9. Pembangunan Rest Area Puncak

10. Pembangunan Rest Area Cidaun

11. Pembangunan Gerbang Jalan Arciko

12. Pembangunan Tugu Batas Kawasan Perkotaan di Wilayah Kec. Warungkondang

13. Perbaikan Mesjid Al-Firdaus Kec.Cugenang

14. Rehabilitasi Mesjid pelaksanaan TMMD Kec.Sindangbarang

15. Pembangunan Tugu Selamat Datang Kec.Haurwangi

16. Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur
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5. Sasaran Strategis (SS5): “Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan dan

non gedung yang representatif” melalui indikator kinerja “Persentase bangunan gedung

pemerintah dan non gedung yang meningkat kualitasnya” sebagaimana telah ditetapkan

di dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pembangunan

dan Rehabilitasi Gedung dan 11 (sebelas)  kegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan Pembangunan / Peningkatan / Renovasi / Rehabilitasi / Pemeliharan

Gedung, dengan keluaran (output) jumlah dokumen perencanaan teknis

pembanguna / Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung sebanyak

22 dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 1.230.077.000,-

atau 67,53% dari anggaran Rp. 1.821.526.000,-

b) Pembangunan/ Peningkatan Gedung, dengan keluaran (output) jumlah bangunan

gedung dan non gedung yang dibangun sebanyak 13 unit atau mencapai 72,22%,

dengan realisasi anggaran Rp. 26.399.901.033,- atau 44,36% dari anggaran Rp.

59.508.930.720,-

c) Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung, dengan keluaran (output) jumlah

gedung yang dipelihara sebanyak 2 unit atau mencapai 100%, dengan realisasi

anggaran Rp. 187.628.800,- atau 87,27% dari anggaran 215.000.000,-

d) Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal (-L), dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga

sebanyak 0 paket atau mencapai 0%, dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

dari anggaran Rp. 4.389.700

e) Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 0 paket atau mencapai 0%,

dengan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0% dari anggaran Rp. 4.739.600

f) Pengendalian Keandalan Bangunan dengan keluaran (output) jumlah dokumen
keandalan bangunan  sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi

anggaran Rp. 50.000.000,- atau 100% dari anggaran 50.000.000,-

g) Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur dengan keluaran (output)

jumlah gedung yang dibangun  sebanyak 1 unit atau mencapai 100%, dengan

realisasi anggaran Rp. 6.462.994.300,- atau 95,00% dari anggaran 6.802.994.000,-

h) Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharan
Gedung (L), dengan keluaran (output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga

sebanyak 12 paket atau mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp.

1.482.311.965,- atau 98,79% dari anggaran Rp. 1.500.503.890,-

i) Pembangunan Peningkatan Gedung(-L), dengan keluaran (output) terbayarnya

retensi kepada pihak ketiga sebanyak 40 paket atau mencapai 97,56%, dengan
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realisasi anggaran Rp. 20.294.545.260,- atau 99,95% dari anggaran Rp.

20.304.331.010,-

j) Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung (L), dengan keluaran (output)

terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 3 paket atau mencapai 100%,

dengan realisasi anggaran Rp. 2.337.344.150,- atau 98,79% dari anggaran Rp.

2.337.344.150,-

k) Pembangunan Tugu Batas Kota Cianjur (Banprov 2017)(L), dengan keluaran

(output) terbayarnya retensi kepada pihak ketiga sebanyak 23 paket atau

mencapai 97,93%, dengan realisasi anggaran Rp. 441.541.450,- atau 97,93% dari

anggaran Rp. 450.852.600,-

III.2 REALISASI ANGGARAN
III.2.1 Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas PUPR Kabupaten CIanjur Tahun

2018 dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
CAPAIAN

(%)
1 2 3 4 5

I PENDAPATAN DAERAH 486.314.400 570.639.900 117,34%

II BELANJA DAERAH 615.824.304.335 546.885.539.480 88,81%

A
BELANJA TIDAK
LANGSUNG

24.996.026.600 24.180.128.946 96,74%

B BELANJA LANGSUNG 590.828.277.735 522.705.410.534 88,47%

B.1
PROGRAM/KEGIATAN
NON URUSAN

1.796.255.260 1.728.354.208 96,22%

B.2
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN WAJIB

589.032.022.475 520.977.056.326 88,45%

III.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dua sumber pendapatan yaitu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium sebesar Rp. 311.714.900,- atau

137,07% dari target pendapata Rp. 227.418.565,- dan Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah – Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 258.925.000 atau 100,01% dari target
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pendapatan sebesar Rp. 258.895.835,-. Pendapat Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang mengalami kenaikan sebesar 10% pada perubahan

anggaran tahun 2018 dari Rp. 442.104.000,- menjadi 486.314.000,-

III.2.1.2 Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar Rp. 615.824.304.335,- terealisasi sebesar Rp.

546.885.539.480,- atau 88,81%, penyerapan anggaran yang masih belum optimal

karena masih dibawah 90% disebabkan beberapa hal diantaranya adanya alokasi

anggaran yang belum terserap seperti biaya pemeliharaan / retensi pada pekerjaan fisik

konstruksi dan adanya pekerjaan yang diberi tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan

yang melebihi tahun berjalan sehingga pembayaran pekerjaan dianggarkan pada tahun

berikutnya serta adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau gagal kontrak.

Adapun realisasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.27 Realisasi Kinerja dan Anggaran
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA

KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN

KEUANGAN

TARGE
T

REALISA
SI

%REALISA
SI

PAGU REALISASI %REALI
SASI

1
Meningkatnya

ketersediaan air baku untuk
kebutuhan masyarakat dan
pertanian rakyat

Persentase
ketersediaan air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
sehari-hari (%)

49,05% 50,04% 102,02% Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya

1.444.889.500
1.422.458.491

98,45

Pembangunan/Rehabilitasi Situ/Rawa /Embung
dan Sumber Daya Air Lainnya 1.444.889.500

1.422.458.491
98,45

Persentase luas
areal irigasi
kabupaten yang
terairi melalui
jaringan irigasi (%)

75,00% 75,60% 100,80% Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya

24.995.755.637
24.121.766.868

96,50

Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai,
Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya 438.200.000

432.079.200
98,60

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun 2.226.400.000

2.224.190.000
99,90

Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan
Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya
Air Lainnya dalam rangka Penunjang Produktivitas
Pertanian

4.653.773.300
4.582.054.628

98,46

Rehailitasi Sungai
1.739.930.800

1.729.361.613
99,39

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK )
8.402.168.000

7.694.104.307
91,57

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang
JABODETABEKJUR( L-TA 2016) 12.330.120

12.330.120
100,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(-L)
21.731.700

21.731.700
100,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah
dibangun(-L) 4.973.700

4.973.700
100,00

Rehabilitasi/Peningkatan jaringan Irigasi Wilayah
Sungai Citarum (Banprov 2018) 866.650.000

857.470.500
98,94

Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (-L)
29.642.305

29.642.305
100,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air
Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017) 7.280.570 -
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Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (L-Banprov
2017) 1.756.778.000

1.756.778.000
100,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang
JABODETABEKJUR 835.897.142

818.997.240
97,98

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber daya Air
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 4.000.000.000

3.958.053.555
98,95

RATA - RATA CAPAIAN
SASARAN 1

101,41%

2
Meningkatnya dan

terjaganya kualitas jalan
dalam kondisi mantap

Persentase
panjang jalan
Kabupaten yang
meningkat
kapasitasnya(%)

8,00% 9,48% 118,50% Program Pembangunan Jalan, Jembatan
dan Trotoar 367.415.220.084

340.798.405.395
92,76

Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan ,
dan Trotoar 1.518.600.000

1.293.676.000
85,19

Pembangunan/Peningkatkan Jalan,Jembatan dan
Trotoar 160.605.582.700

151.827.600.612
94,53

Pengadaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur dan Bahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.100.000.000

1.083.774.208
98,52

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (
DAK ) 21.633.224.000

20.836.587.700
96,32

Pembangunan/Peningkatan Jalan(-L)
365.511.135

365.511.135
100,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L)
24.158.750

14.950.100
61,88

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Untuk
Pengembangan Wilayah Desa (-L) 47.399.330

-
-

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
dalam Rangka Pengembangan Wilayah 612.140.000

588.576.140
96,15

Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur
(Banprov 2018) 12.000.000.000

7.915.996.300
65,97

Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai Selatan
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 500.000.000

468.552.725
93,71

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 35.600.000.000

33.595.029.440
94,37

Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan Paldua -
Gunung Padang) Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 6.000.000.000

5.632.481.870
93,87

Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten
Cianjur (Banprov 2018) 102.000.000.000

93.537.400.184
91,70

Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan ,
dan Trotoar (-L) 88.154.000

88.154.000
100,00

Pembangunan/Peningkatkan Jalan,Jembatan dan
Trotoar (-L) 15.426.445.320

14.060.118.710
91,14
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Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (
DAK ) (-L) 119.295.000

119.295.000
100,00

Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Cianjur
(L-Banprov 2017) 4.694.718.105

4.694.718.105
100,00

Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur
(L-Banprov 2017) 188.957.890

188.957.890
100,00

Peningkatan Jalan dan Jembatan (DBH-CHT) (-L)
391.033.854

386.913.395
98,95

Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov
2018) 3.000.000.000

2.847.505.350
94,92

Penanganan Jalan Yon Armed Kabupaten Cianjur
(Banprov 2018) 1.500.000.000

1.252.606.531
83,51

Persentase
panjang jalan
mantap Kabupaten
yang terjaga
kondisinya (%)

44,00% 42,59% 96,80% Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/
Gorong-gorong

98.895.425.584
92.894.267.114

93,93

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan,Jembatan,Trotoar,Saluran drainase/Gorong
gorong

313.200.000
212.634.500

67,89

Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-
gorong

70.752.452.424
65.914.739.429

93,16

Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan 15.000.000.000

15.000.000.000
100,00

Rehabilitasi / Rekonstruksi Jalan / Jembatan Dalam
Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Dearah 6.929.823.280

6.206.352.240
89,56

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat,Alat-alat
Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

459.200.000
456.200.000

99,35

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan (-L)
39.935.665

-
-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan
Jembatan(-L) 3.234.220

-
-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan
Jembatan(DAK IPD(-L) 48.800.455

-
-

Pemeliharaan Periodik Jalan(Banprov 2016)(-L)
22.117.040

22.117.040
100,00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Rangka
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah(-L) 49.826.700

-
-

Penanganan Jalan Desa di Kabupaten Cianjur
(Banprov 2016)(-L) 9.872.500

-
-

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L )
23.879.790

-
-
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Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan,Jembatan,Trotoar,Saluran drainase/Gorong
gorong (-L)

246.105.200
246.105.200

100,00

Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-
gorong (-L)

1.440.088.540
1.440.088.540

100,00

Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka
Peningkatan Kinerja Pemerintah Dearah (-L) 455.299.900

450.313.765
98,90

Penanganan Jalan kabupaten Cianjur (L-Banprov-
2017) 1.501.589.870

1.482.115.800
98,70

Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Bersama Masyarakat (DBH-CHT) 1.600.000.000

1.463.600.600
91,48

RATA - RATA CAPAIAN
SASARAN 2

107,65%

3
Meningkatnya database,
informasi, bahan kebijakan
dan pengetahuan sumber
daya manusia di bidang
konstruksi

Persentase
database,
informasi dan
bahan kebijakan di
bidang pekerjaan
umum yang
dihasilkan (%)

20,00% 20,00% 100,00% Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina
Teknik dan Penataan Ruang 536.400.000

517.334.500
96,45

Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 148.200.000

144.754.000
97,67

Penyusunan Sistem Informasi/data Base
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 338.200.000

322.595.500
95,39

Penyusunan Database dan Informasi Sumber
Daya Air 50.000.000

49.985.000
99,97

Persentase
meningkatnya
kapasitas SDM
dibidang konstruksi
(%)

20,00% 20,00% 100,00% Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina
Teknik dan Penataan Ruang 45.000.000

32.930.000
73,18

Penyelenggaraan Pembinan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang 45.000.000

32.930.000
73,18

RATA - RATA CAPAIAN
SASARAN 3

100,00%

4
Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang pusat
kegiatan dan kawasan
strategis

Persentase
raperda pusat
kegiatan dan
kawasan strategis
(%)

50,00% 50,00% 100,00% Program Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang 2.698.720.000

2.303.700.000
85,36

Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR
250.000.000

92.479.000
36,99

Pengawasan Tata Bangunan
70.000.000

69.785.000
99,69
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Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan (KLHS) 713.670.000

712.613.500
99,85

Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan (KLHS) 1.045.140.000

873.240.000
83,55

Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR)
Kawasan (KLHS) 619.910.000

555.582.500
89,62

RATA - RATA CAPAIAN
SASARAN 4

100,00%

5
Meningkatnya kualitas

bangunan gedung
pemerintahan dan non
gedung yang representatif

Persentase
bangunan gedung
pemerintah dan
non gedung  yang
meningkat
kualitasnya (%)

10,65% 9,47% 88,92% Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung 93.000.611.670

58.886.193.958
63,32

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Renovasi/
Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung 1.821.526.000

1.230.077.000
67,53

Pembangunan / Peningkatan Gedung
59.508.930.720

26.399.901.033
44,36

Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung
215.000.000

187.628.800
87,27

Pengendalian Keandalan Bangunan
50.000.000

50.000.000
100,00

Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur
6.802.994.000

6.462.844.300
95,00

Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal (-L) 4.389.700 -

Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)
4.739.600 -

Perencanaan
Pembangunan/Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/P
emeliharan Gedung (-L)

1.500.503.890
1.482.311.965

98,79

Pembangunan / Peningkatan Gedung (-L)
20.304.331.010

20.294.545.260
99,95

Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung      (-L)
2.337.344.150

2.337.344.150
100,00

Pembangunan Tugu Batas Kota kabupaten
Cianjur(Banprov 2017) (-L) 450.852.600

441.541.450
97,93

RATA - RATA CAPAIAN
SASARAN 5 88,92%

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PUPR 99,60%
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa  Untuk pencapaian sasaran ke-1 , ke-2, ke-3,

ke-4 dikategorikan sangat memuaskan sedangkan sasaran ke-5 dikategorikan

memuaskan, secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran strategis dikategorikan

sangat memuaskan dengan nilai capaian kinerja 99,60%
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BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018 merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis

Tahun 2016 - 2021. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan

Dinas PUPR dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan secara

komprehensif. Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2018. Pencapaian terhadap sasaran

strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas

PUPR 2016 - 2021 telah dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat secara luas.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur telah

memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2018 sebesar 99,60 % yang dikategorikan sangat memuaskan.

Untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa hal yang

sedang dan sudah dilakukan Kementerian PUPR, antara lain:

 Pelatihan e- SAKIP;

Reviu Renstra Dinas PUPR;

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

Penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan

bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dapat memberikan umpan balik

untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi

dalam pelaksanaan good governance, juga hasil kerja Dinas PUPR berupa pembangunan

infrastruktur dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam rangka

pembangunan yang berkeadilan.
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