POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017
KINERJA UTAMA ESELON II
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur dan publik
Meningkatkan kualitas prasarana transportasi
Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun,
ditingkatkan dan dipelihara
Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan
Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih
Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah
Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
ruang
Terwujudnya Lahan RTH
Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Persentase jembatan dalam kondisi baik
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Kapasitas air baku yang telah ditampung
Persentase Drainase dalam kondisi baik
Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah
Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog
dan peta digital
Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR
wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu
5 (lima) hari kerja
RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)
Persentase usaha jasa konstruksi yang telah telah memiliki SIUJK

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG TATARUANG DAN
JASA KONSTRUKSI)
Merumuskan rancangan regulasi penataan ruang sebagai
dasar penataan ruang
Meningkatkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan
Meningkatnya SDM jasa konstruksi yang kompeten di
daerah
Meningkatnya usaha jasa konstruksi yang telah telah
memiliki SIUJK
RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG CIPTA KARYA)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG BINA MARGA)

KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG PENGAIRAN)

Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur

Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan
provinsi

Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung
pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian
daya rusak air

Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur
dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi

Meningkatnya kinerja Program Pengembangan Perumahan
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta
Persentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang

Persentase tingkat kelengkapan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase terbangun dan terpeliharanya sarana dan
prasarana publik (bangunan umum)
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
yang aman

Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai
Jumlah Bangunan Penampung Air

Persentase usaha jasa konstruksi yang telah telah memiliki
SIUJK
Jumlah presentasi kenaikan SDM jasa konstruksi yang
kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi per
tahun
RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)
Cakupan ketersedian rumah layak huni

Persentase Terbangunnya SPAM Non Perpipaan
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang
memadai
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat
produksi di wilayah Kabupaten/Kota
Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur
rencana
Presentase Jembatan yang terpelihara

Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena
abrasi

KINERJA UTAMA ESELON IV (BIDANG TATARUANG DAN
JASA KONSTRUKSI)
Menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) yang terpadudengan
rencana pembangunan daerah serta terintegrasi, terpadu
dan harmonis dengan rencana tata ruang lainnya
Melaksanakan monitoring/Evaluasi Pembinaan Pengaturan
tertib Jasa Konstruksi
Melaksanakan Pemberdayaan/Pembinaan SDM Profesional
yang kompeten bidang jasa konstruksi
Melaksanakan pelayanan rekomendasi SIUJK
RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)

KINERJA UTAMA ESELON IV (B
BIDANG CIPTA KARYA)

KINERJA UTAMA ESELON IV (BIDANG BINA MARGA)

KINERJA UTAMA ESELON IV (BIDANG PENGAIRAN)

Menyusun Dokumen Perencanaa
aan dan Pengawasan
Bangunan Gedun
dung

Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Progam
Kebinamargaan
Melaksanakan Pembangunan Jalan sesuai dengan standar
Bina Marga
Melaksanakan Pembangunan Jembatan sesuai dengan
standar Bina Marga

Melaksanakan Pembangunan Daerah Irigasi/Rawa

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan
Melaksanakan kerja sama dan koo
oordinasi serta peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan pengo
pengolahan air minum dan
sanitasi

Menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengelolaan Sumber Daya Air

Melaksanakan Pengembangan Jaringan Air Baku
Melaksanakan Pembangunan Tampungan

Menyusun rencana dan pellaksaaan kegiatan
pengembangan penyediaan dan pe
pelayanan air minum dan
penyehatan lingkungann permukiman

Melaksanakan Pengelolaan Sungai dan Pantai

Terlaksananya kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINE
NERJA

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

jumlah dokumen Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan yang dihasilkan

Jumlah prasarana yang dibangu
ngun dan dipelihara

Panjang jalan yang dibangun

jumlah dokumen perencanaan Pembangunan jaringan
irigasi yang dihasilkan

jumlah dokumen Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasanyang dihasilkan
Jumlah Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang

Jumlah Sarana umum yang dibbangun dan dipelihara

Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang drainase dalam
m kondisi baik

Jumlah jembatan yang dibangun

Jumlah rekomendasi SIUJK yang diterbitkan

Jumlah sarana dan prasarana air
ir bersih yang dibangun

Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan

Jumlah SDM jasa Konstruksi yang terlatih

jumlah desa yang terfasilitasii kegiatan air bersih

Jumlah jembatan yang direhab

Luasan RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)

Jumlah rumah tanggaa bersanitasi

jumlah dokumen pembangunan pintu air yang
dihasilkan
jumlah dokumen normalisasi saluran sungai yang
dihasilkan
Jumlah pintu air yang dibangun
luas Daerah irigasi Yang dipelihara
panjang saluran sungai yang dipelihara
panjang saluran irigasi terbangun yang dipelihara

jumlah dokumen yang dihasilkan

jumlah dokumenPerencanaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi yang dihasilkan
Jumlah Bangunan Penampung Air
jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
P
panjang pengaman pantai yang dibangun
panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun
panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara
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