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esuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasonal, Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum
2010-2014 disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kementerian/Lembaga dan merupakan dokumen perencanaan Departemen
Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Departemen Pekerjaan Umum memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Pekerjaan Umum 2010-2014 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan
fungsi Departemen, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional,
dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan;
meningkatkan daya saing, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional;
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang PU;
mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap
pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, penyusunan Renstra Departemen Pekerjaan Umum
2010-2014 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.
Dengan ditetapkannya Renstra Departemen Pekerjaan Umum ini maka selanjutnya Renstra
harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing satrninkal di lingkungan
Departemen Pekerjaan Urnurn serta Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Pekerjaan Umum
setiap tahun mulai tahun 2010, 2011, 2112, 2013, sarnpai dengan tahun 2014.
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Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Departemen Pekerjaan
Umum tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran
Departemen Pekerjaan Umum diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian
lingkungan hid up.
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encana Strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum 2010-2014 disusun sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasonal, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan
bersifat indikatif (lihat Gambar 1.1).
Gambar 1.1
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004)
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Memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua (2010-2014), tatanan
kementerian/lembaga telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang tersebut Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan Negara. Sesuai Undang-Undang tersebut Departemen Pekerjaan Umum termasuk
ke dalam kelompok kementerian dalam rangka menangani urusan pemerintahan yang ruang
lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fungsi dari masing-masing Kementerian Negara adalah melakukan:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. pelaksanaan birnbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di
daerah; dan
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan
secara lebih spesifik tentang mandat yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang
terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang
Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan.
Berdasarkan tugas, fungsi, dan mandat yang telah ditetapkan di atas, Presiden telah menetapkan
tu.gas dan fungsi pokok Departemen Pekerjaan Umum di dalam Peraturan Presiden (Perpres)
R.I. Nomor .... Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden R.I. Nornor ....Tahun
2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
Penyusunan Renstra 2010-2014 ini, disarnping berdasarkan pada tugas dan fungsi Departernen,
juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus
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berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Susunan Renstra 2010-2014 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan
penyelenggaraan bidang peketjaan umum; visi, misi, tujuan dan sasaran Departemen Peketjaan
Umum; strategi penyelenggaraan infrastruktur peketjaan umum dan permukiman; serta
program dan kegiatan.
Renstra Departemen Peketjaan Umum ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan
rencana aksi masing-masing unit utama (satminkal) di lingkungan Departemen Peketjaan
Umum serta Rencana Ketja dan Anggaran Departemen Peketjaan Umum tahun 2010, 2011, 2112,
2013, dan 2014.

BAB 1 -

3

I g3: I·2·): t l S:'z•): I
1

I

"AllDAT,
TUGAS, FUllGSI, DAii
KEWEllAllGAll

erdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Surnber Daya Air, Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan, Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sarnpah,
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perurnahan dan Perrnukirnan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum telah dirnandatkan secara
tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya
yang rnenjadi turunan dari Undang-Undang di atas.
Tugas, fungsi dan kewenangan Departernen PU ditetapkan berdasarkan Peratruan Presiden
Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia.
Dalam Perpres tersebut telah ditetapkan Departemen Pekerjaan Urnurn sebagai salah satu
departemen dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang mempunyai tugas membantu Presiden
dalam menyelenggarakan sebagian urusan pernerintahan di bidang pekerjaan umurn dan
permukiman. Adapun fungsi Departemen PU dalarn Perpres tersebut adalah: perumusan
kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umurn dan
perrnukiman; pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang rnenjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan
tugasnya; penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada presiden.
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Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Departemen Pekerjaan Umum
mempunyai kewenangan sebagai berikut: penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan
permukiman untuk mendukung pembangunan secara makro; penetapan pedoman untuk
menentukan standar pelayanan minimal yangwajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di
bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi
ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di bidang pekerjaan
umum dan permukiman; penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pekerjaan
umum dan permukiman; penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ ahli serta persyaratan jabatan di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan,
pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pekerjaan umurn
dan permukiman; pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama negara di bidang pekerjaan urnurn dan perrnukirnan; penetapan standar
pemberian izin oleh daerah di bidang pekerjaan urnurn dan permukirnan; penanggulangan
bencana yang berskala nasional di bidang pekerjaan umum dan perrnukiman; penetapan
kebijakan sistem informasi nasional di bidang pekerjaan umum dan perrnukiman; pengaturan
sistem lembaga perekonomian negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
penyelesaian perselisihan antarprovinsi di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan
persyaratan untuk penetapan status dan fungsi jalan; pengaturan dan penetapan status jalan
nasional; penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan
bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan pengelolaan rurnah
negara; penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen
konstruksi; penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; dan
kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan lain yang melekat tersebut adalah penetapan
pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan
infrastruktur perumahan dan permukiman; penetapan kriteria penataan perwilayahan
ekosistem daerah/ kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan
sumber daya air; penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air
dan jaringan jalan; perencanaan makro dan pedoman pengelolaan sumber daya airlintas
provinsi; penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas provinsi;
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penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan; penetapan pedoman
perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas provinsi; penetapan kebijakan dan
pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional; dan pembangunan dan pemeliharaan
jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas provinsi atau yang
strategis nasional sesuai dengan kesepakatan Daerah.
Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum saat ini sebagian berada di tingkat
Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent
atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum,
terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk
kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuankan untuk kegiatan yang
bersifat fisik khususnya untuk bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Penataan Ruang.
Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Departemen Pekerjaan Umum dalam periode
2010-2014 akan lebih banyak menangani aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
(TURBINWAS), sedangkan aspek pembangunan akan lebih banyak bersifat sebagai stimulan.
Kewenangan dalam aspek pembangunan terlihat antara lain pada penanganan jalan nasional
yang telah ditetapkan statusnya oleh Menteri melalui Kepmen PU No. 376/2004 jo 280/2006
(penetapan jalan nasional non-tol) dan Kepmen PU No.369/2005 jo 280/2006 jo 360/2008
(penetapan
jalan
nasional
tol
dan
rencana
jalan
strategis
nasional);
pengembangan/ pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/ pengelolaan/ konservasi
Janngan
irigasi/ rawa primer/ sekunder daerah irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta
penyediaan dan pengelolaan air baku lintas provinsi/negara/strategis nasional (UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air); pengendalian dan pemanfaatan ruang
kawasan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan
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Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Khusus di bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan
pembangunan di bidang ini merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent
atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar
Pelayanan Minimum (SPM).
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota mandat yang diberikan kepada Departemen Peketjaan Umum dibagi ke dalam
2 (dua) bidang utama, yaitu urusan bidang Peketjaan Umum dan urusan bidang Penataan
Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan sesuai dengan lingkup
TURBINBANGWAS yang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.
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emasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh Negara di dunia
memasuki era kompetisi antar-negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi
dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak
ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik
daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut
serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan
daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.
Bagi Indonesia, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti
minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan dan komitmen
pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu
mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun
antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara
keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman mempunyai manfaat langsung
untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap
konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan
sektor rill. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan
melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur dan permukiman
yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.
Disamping itu, infrastruktur PU dan permukiman juga berperan sebagai pendukung kelancaran
kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan
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perikanan. Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman karenanya
berperan sebagai
stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya,
upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat
kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal
penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk
kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun
2015 mendatang.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada
dasamya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan
pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan
kualitas lingkungan.
Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat
melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung
distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii)
Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk
keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan
pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air
dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam
menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di
perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan.
Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.
Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan
diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan
dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains),
menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services),
serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi
dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan
permukiman dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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ondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan
tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam
mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara
keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung
pemenuhan produksi pangan. Seluas 7,2 juta ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun
seluruhnya berfungsi. Walaupun masih ada kerusakan jaringan irigasi tercatat mencapai lebih
kurang 18 % yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan
kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan
oleh tingginya tingkat kerusakan karena bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi
dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk
kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.
Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan
mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga
berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Waduk
Gajahmungkur, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Mrica). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas
operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan
industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan (misalnya di Jakarta
Utara) sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut.
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Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan
kekeringan (seperti banjir di wilayah Jabotabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada di
wilayah sungai Bengawan Solo, dan kekeringan di NTB dan NTT). Selain itu juga terdapat
fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman
dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.
Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional yang sampai saat ini telah mencapai 34.628
km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 83,23 % (2008), rusak ringan 13,34 %, dan rusak berat
3,43 %. Sedangkan sasaran kinerja kondisi jalan nasional mantap pada tahun 2009 diharapkan
sebesar 89 %, rusak ringan 11 %, dan rusak berat 0 %. Untuk jalan provinsi, total panjang jalan
adalah 48.681 km, sedangkan total panjang jalan kabupaten adalah 288.185 Km.
Sampai akhir tahun 2008, jalan tol yang telah beroperasi baru mencapai 687,87 km. Panjang jalan
tol tidak mengalami pertumbuhan nyata sejak dioperasikannya jalan tol pertama tahun 1978
(Jalan Toi Jagorawi sepanjang 59 km) . Sejak tahun 1987, swasta mulai ikut dalam investasi jalan
tol dan telah membangun jalan tol sepanjang 158,45 km. Sejumlah kendala investasi jalan tol
memang masih terus menghambat yaitu masalah pembebasan tanah, sumber pembiayaan, serta
belum intensnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan jalan tol.
Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi,
pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula
kondisi yang beragam.
Untuk sub bidang air minum, pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah
dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan
berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Dalam sub bidang ini upaya
pembinaan terhadap PDAM belum memperlihatkan hasil yang signifikan seperti tergambar dari
340 PDAM, sekitar 70% kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat,
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sehingga pada tahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapai Rp.
3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yang dikategorikan
sehat juga dihapus melalui skema debt to swap investment yang mencapai Rp. 1,1 triliun. Dengan
demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapus mencapai Rp. 4,4 triliun. Sementara kinerja
pengelola air minum dengan target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada
kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang
ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total saat ini
belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM masih belum memenuhi standar
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan
dalam RPJMN 2005-2009 ditargetkan sebesar 66% sedangkan perdesaan mencapai 30%. Pada
tahun 2007 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga
cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%. Di tahun 2009 cakupan
pelayanan air minum di perkotaan meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41 % di tahun
2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat dari 8% di tahun 2004 (melayani
10,09 juta jiwa), menjadi 11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Disisi lain, menurut laporan
regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs untuk kawasan perdesaan, akses
masyarakat terhadap sistem pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2% (1994),
menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006). Demikian juga halnya dengan keterlibatan swasta hingga
tahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum di
wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di
kota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini
terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1,886.99 Ha,
sebanyak 80,6% masih menerapkan metode open dumping, 15,5% menggunakan metode controlled
Zan.fill dan hanya 2,8% yang menerapkan metode sanitan; landfill, sehingga secara umum belum
dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun
TPA berbasis Clean Development Mechanism di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan
di 11 lokasi. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20 % pada periode 2004-2009
juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan
infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan
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timbunan sampah yang meningkat 2-4 % per tahun, sedangkan di sisi yang lain percontohan
program 3R (Reduce, Reuse, Reet;cle) saat ini masih terbatas di 80 kawasan. Secara keseluruhan
sampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54 %, masih di
bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34%
rumah tangga masih membuang sampah ke kali/ selokan yang menyebabkan mampatnya
saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas
apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air
limbah. Sementara itu data statistik Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 tentang Klasifikasi
Rumah Tangga Menurut Keadaa Air Got/Selokan di Sekitar Rumah menunjukkan bahwa
keadaan air got lancar baru mencapai 53,83%, yaitu di perkotaan 42,76 % dan di perdesaan 66,09
%; mengalir sangat lambat mencapai 10,63%, yaitu di perkotaan 9,30 % dan di perdesaan 12,37%;
keadaan tergenang 3,86%, yaitu di perkotaan 3,98% dan di perdesaan 3,69%; serta yang tidak ada
got mencapai 32,68%, yaitu di perkotaan 43,96% dan di perdesaan 17,84%.
Dalam penanganan air limbah secara nasional pada periode 2004-2009, berdasarkan Laporan
MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka
tersebut telah melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 65,5% pada tahun
2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah memiliki akses terhadap prasarana dan sarana
sanitasi (90,50% di perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah keluarga
terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,5% pada tahun 2004 menjadi 81,8% pada
tahun 2007 di kawasan perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga yang
memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari 52,2% pada tahun 2004 menjadi
60% pada tahun 2007. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan
toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut
masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan
standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007,
banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman)
sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86%
rumah tangga melakukan praktek pembuangan tinja tidak aman (di kolam/ sawah,
sungai/ danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di
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perdesaan mencapai 67,54%. Dari kondisi secara keseluruhan saat ini prosentase pelayanan air
limbah perkotaan terpusat barn sebesar 1 % dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasis
masyarakat telah dilakukan di 409 lokasi.
Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/ diseminasi peraturan bidang
bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 468
kabupaten/kota; pelatihan tenaga pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744
orang di 468 kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung
di 468 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinetja pemerintah daerah di 43
kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait
bangunan gedung di 468 kabupaten/kota pada 33 provinsi.
Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15
kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dari fasilitasi terhadap 221 kabupaten/kota. Selain itu,
telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203 kawasan pada 148
kabupaten/kota; Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) di 59 kabupaten/ kota;
sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33 kabupaten/kota; revitalisasi
kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani pada 297 kawasan di 137
kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau
melebihi target Renstra 2005-2009 yang menetapkan 733 kawasan.
Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan mengenai bangunan
gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan, diantaranya Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK
untuk bangunan gedung yang meliputi (1) Peraturan Menteri Peketjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Peketjaan Umum
Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4)
Peraturan Menteri Peketjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
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25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (5) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung.
Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan
serius. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit
rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/ pengembangan rumah baru mencapai
600.000 unit per tahun. Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat
penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rnmah. Terdapat backlog pembangunan
pernmahan yang terns meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun 2000 menjadi sebesar 7,4
juta unit rnmah pada akhir tahun 2009. Pembangunan/ p engembangan unit baru diharapkan
akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Untuk pembangunan unit Rumah
Susun Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan mencapai 18.000
unit (2009) dari 200 unit ditahun 2005. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007
masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rnmah. Jumlah rumah saat ini hanya 51
juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih
tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.
Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan
tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4 % per tahun dan secara
terns menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of urbanization. Proses ini berakibat pada
semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran
wilayah. Di sisi lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa
dampak pula pada "egoisme kedaerahan" yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan
pasar (swasta) yang terns memperlihatkan dominasinya sehingga membawa dampak pada
kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit
diantisipasi. Luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 54.000 ha pada tahun 2004
menjadi 57.800 ha pada akhir tahun 2009. Di sisi lain, penanganan kawasan tertinggal,
pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan
permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.
Target pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui agropolitan pada tahun 2005-2009
adalah 347 kawasan, namun baru tercapai pada 206 kawasan.
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Selama periode pelaksanaan pembangunan tahun 2005-2009 sejumlah hasil penting dalam
bidang penataan ruang telah dicapai, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peratur'an Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Namun demikian, kondisi pada
bidang penataan ruang yang ditemui sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, khususnya
dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering
tetjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan
pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga tetjadi inkonsistensi
dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemalmya pengendalian dan penegakan hukum
di bidang penataan ruang.
Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 5 Oktober 2009, saat
ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya, 96 Dari total
33 provinsi, 11 provinsi (33 %) sedang melakukan revisi dan 15 provinsi (46 %) sedang dalam
proses persetujuan substansi , 7 provinsi (21 %) sudah mendapatkan persetujuan substansi dari
Menteri PU.
Di tingkat kabupaten, dari total 399 kabupaten yang ada di Indonesia, 81 kabupaten (20%) belum
melakukan revisi RTRWnya, 267 kabupaten (67%) sedang melakukan revisi RTRW, 30
kabupaten (8%) sedang dalam proses rekomendasi Gubernur, 14 kabupaten (4%) sedang dalam
proses persetujuan substansi dan 7 kabupaten (1 %) sudah mendapatkan persetujuan substansi
dari Menteri PU.
Sementara itu ditingkat kota, dari 98 kota di Indonesia sebanyak 15 kota (15%) belum melakukan
revisi 65 kota (67%) melakukan revisi terhadap RTRWnya, 9 kota (9 %) sedang dalam proses
rekomendasi Gubernur, 6 kota (6%) sedang dalam proses persetujuan substansi, dan 3 kota (3 %)
sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU.
Di bidang jasa konstruksi saat ini masih dihadapi permasalahan-permasalahan klasik seputar
lemalmya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta
masih seringnya tetjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
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Sementara pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai lebih menjadi bagian
dari tugas Departemen Pekerjaan Umum dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan
politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan
pembinaan. Di sisi lain Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi
permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung
atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh
dari cukup. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara
supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui
penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi. KKN
dalam industri konstruksi nasional masih dominan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi.
Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi bukan berdasarkan kompetensi
tetapi negosiasi atau lobm;. Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan.
Liberalisasi perdagangan jasa konstruksi merupakan suatu yang sudah terjadi. Indonesia sebagai
negara anggota WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi
domestik. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong
perdagangan sektor konstruksi nasional menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman
modal langsung ke daerah.
Adapun pada sisi manajemen yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan
berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa
adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/ sub bidang
yang menjadi kewenangan Departemen PU yang masih lemah termasuk dengan sektor
pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan
termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko
kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup
mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut, diperlemah pula oleh sistem pengendalian
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internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundangundangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman.
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etersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu
daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup,
image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan
faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro,
efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut,
maka World Competitiveness Yearbook 2008 menempatkan Indonesia pada ranking 55 dari 134
negara, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang
kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang
tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah
bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan
kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks
global dapat membaik.
Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat
membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat
Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya.
Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju antara 1%hingga1,5%
per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota merupakan mesin
pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses pengembangan wilayah
terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu
diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitamya. Diperkirakan dalam
20 hingga 25 tahun ke depan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai 65 %
(Pustra, 2007), dan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 53
- 54 %. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi belum disertai oleh kamampuan untuk memenuhi

kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut
maupun "backlog" yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum
merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dimana sejak
bergulirnya era reformasi 1 (satu) dekade yang silam, maka telah tetjadi pemekaran wilayah
dengan adanya 7 (tujuh) provinsi baru, 135 kabupaten baru, dan 31 kota baru. Dengan demikian
hingga saat ini di seluruh wilayah Nusantara terdapat 33 provinsi, 364 kabupaten dan 92 kota.
Masih adanya kemiskinan absolut yang tinggi (35 juta jiwa atau 15,4% dari total jumlah
penduduk pada tahun 2008) dan rendahnya ketersediaan lapangan ketja (9,2 juta jiwa
pengangguran terbuka atau 8,5% dari total jumlah usia produktif pada tahun 2008) menjadi
bagian yang juga hams diperhatikan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman.
Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat
kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan
perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar
infrastruktur peketjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan
wilayah secara efisien dan efektif.
Tantangan penyelenggaraan infrastruktur peketjaan umum dan permukiman ke depan juga erat
terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian
dari 3 (tiga) pilar
pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Tantangan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah menjaga kawasan dan lingkungan
hunian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tanpa mengakibatkan
degradasi
lingkungan. Isu ini di Indonesia semakin penting sejalan dengan
meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan
lingkungan yang semakin parah dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani
dengan baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi
masyarakat sekarang dan di masa mendatang.
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Sejalan dengan adanya fenomena perubahan iklim (climate change), pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca (antara lain C02 dan CH4), meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan
tropis, dan meningkatnya harga pangan dunia. Dalam mengantisipasi dampak akibat perubahan
iklim, dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi sektor ke-PU-an terutama terkait dengan
dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk menyokong produksi pangan
nasional dan respon terhadap pengelolaan infrastruktur dalam mengantisipasi bencana yang
terkait dengan perubahan iklim seperti penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, tanah
longsor, dan intrusi air laut. Pada masa mendatang, kekeringan akan semakin mengancam
ketahanan pangan nasional. Fenomena kekeringan pada daerah-daerah produksi pangan sudah
mulai dialami oleh beberapa wilayah Indonesia. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah
satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alarn rnaupun bencana yang dipicu
oleh kegiatan manusia (antropogenik) tidak dapat disangkal lagi. Bagi Indonesia, bencana
merupakan bagian dari sejarah dan tetap menjadi isu aktual, terrnasuk dalarn kaitannya dengan
pernbangunan infrastruktur. Selarna satu abad terakhir (1907-2007), sebuah riset yang dilakukan
oleh CRED (Centre for Research. on the Epidemiologtj of Disasters) rnenunjukkan bahwa telah terjadi
343 bencana alam besar dalam wilayah Indonesia.
Pelayanan infrastruktur dasar di Indonesia saat ini kondisinya relatif tertinggal dibandingkan
beberapa negara Asia lainnya. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ke-PU-an dan
permukiman selama 10 tahun terakhir belum dilakukan secara baik, sebagaimana ditunjukkan
oleh pendanaan infrastruktur yang masih under-investment (< 2% PDB). Anggaran pemeliharaan
terbatas, demand lebih besar dari supply terutama untuk daerah-daerah cepat tumbuh, dan
Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya terpenuhi. Sernentara di sisi lain
kesepakatan MDGs untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama
penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah tidak bisa
ditunda lagi. Selain itu, tidak dapat diabaikan pula berbagai kesepakatan pernbangunan
infratruktur bersama, seperti pada kesepakatan kerjasarna ekonorni regional: APEC, AFTA,
BIMP-EAGA, IMT-GT, SIJORI, Program ASEAN Highway, dan Asia Railway yang akan menuntut
upaya sungguh-sungguh dari segenap pelaku pernbangunan infrastruktur ke-PU-an. Karena itu
upaya untuk memobilisasi berbagai sumber pembiayaan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan
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dengan mengembangkan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS), bank,
dan dari lembaga non bank khusus infrastruktur, serta dana preservasi jalan.
Dari sisi penyelenggaraan, banyaknya daerah pemekaran baru serta deliven1 system yang
diterapkan, termasuk adanya tugas pembantuan dan dekonsentrasi menuntut adanya
pemantapan tugas umum pemerintahan berupa pengaturan, pembinanan, pengawasan, dan
fasilitasi bantuan teknis dalam dalam penguatan kapasitas kelembagaan ke-PU-an di daerah.
Pelaksanaan pembangunan juga masih diwamai praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) walaupun melalui kebijakan selama ini telah pula dilakukan pembenahan cukup
signifikan untuk menghapus praktik-praktik tersebut.
Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah
pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi
yang mengeclepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujuclkan disiplin clan
etos kerja yang prima.
Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk
terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas clengan kinerja yang semakin
dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia clalam konteks global dapat terus
meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan clalam menclukung
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah cliharapkan akan clapat terus menclorong
percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan
kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.
Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khusunya bidang
PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis;
disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/ kabupaten/kota; serta
sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan
terhambatnya kelancaran pembangunan jalan clan infrastruktur lainnya.
Selanjutnya tantangan dan isu strategis masing-masing infrastruktur PU clan permukiman
diuraikan di bawah ini.
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Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA)
Tantangan pembangunan sub bidang SDA
•

Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, bail< untuk air
permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi dan eksplorasi air
tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.

•

Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku
untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan
dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang
menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus
dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.

•

Menyeirnbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor
kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan
untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.

•

Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi ± 100.000 Ha
per tahun.

•

Melakukan pengelolaan resil<o yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir,
kekeringan, serta abrasi pantai

•

Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi
dampak negatif perubahan il<lirn.

Isu strategis sub bidang SDA
•

Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2 juta Ha luas
daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta Ha daerah irigasi
yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi
yang antara lain diakibatkan oleh bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi.
·
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•

Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal dimana dari 33,4 juta Ha lahan
rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa
bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta Ha jaringan reklamasi rawa yang telah
dikembangkan Pemerintah.

•

Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan
perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah negara.

•

Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena
bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.

•

Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.

•

Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak
berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik
alamiah maupun buatan dengan cepat.

•

Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis
Daerah/Balai Prasarana SDA.

•

Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi
konflik antarpengguna sumber daya air.

•

Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan
Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan
dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan
informasi SDA.

•

Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang
SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

•

Mencari peluang-peluang investasi barn dalam upaya pengembangan infrastruktur
bidangSDA.
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Sub Bidang Bina Marga ijalan)
Tantangan pembangunan sub bidang jalan
•

Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional
harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam
menunjang sektor rill dan sistem logistik nasional.

•

Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam
memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

•

Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi
dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa merniliki terhadap
prasarana jalan yang ada.

•

Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan
pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur
Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan
dalam pulau maupun antara kota dan desa.

•

Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan
pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam,
maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi
kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.

•

Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah
mencapai 11: 0,4 (pendekatan demand approach) yang terus akan mengalarni peningkatan
seiring perkembangan dan kompetibilitas global, terutama pada lintas utama dan
wilayah perkotaan khususnya delapan kota metropolitan.

•

Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara
umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonorni daerah dan situasi
kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam
menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
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Isu strategis sub bidang jalan
•

Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantai
Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum memadai
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 11 (sebelas) ruas
strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi
wilayah.

•

Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta - Surabaya) yang masih belum tersambung
dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

•

Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama di
8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota non-metropolitan. Demikian pula jalan
akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan industri,
pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan.

•

Sebagian ruas-ruas barn yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan
penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.

•

Pembebanan berlebih (overloading) masih tetjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan
lintas Timur Sumatera.

•

Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di
kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/ terluar terutama pintu gerbang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk
mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas
masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan
menjaga pertahanan nasional.

•

Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah
keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

•

Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan
jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi,
kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perizinan pemanfaatan ruang jalan (ruang
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manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor
jaringan jalan).
•

Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang
meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.

Sub Bidang ke-Cipta Karya-an (Infrastruktur Permukiman)
Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an
•

Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja
TPA yang berwawasan lingkungan di kota metro/besar yang sampai saat ini rnasih
belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran rnasyarakat terhadap pengelolaan
sampah yang rnasih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan
TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan
prasarana persampahan masih belum memadai.

•

Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga
wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota
dan provinsi.

•

Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut
pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

•

Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi
masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah
kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

•

Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan
pembangunan prasarana air minum.

•

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minurn baik dalarn
pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
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• Setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru,
rata-rata sekitar 820.000 unit rumah, terdapat backlog perumahan sebesar 6 juta unit.
•

Meningkatkan keandalan bangunan bail< terhadap gempa maupun kebakaran melalui
pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/ perizinan.

•

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung
memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya
banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

•

Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (.green building) untuk
mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi ernisi gas dan efek rumah kaca
dalam kerangka rnitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

•

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi
permukiman.

•

Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah,
dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.

•

Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.

Isu strategis sub bidang ke-Cipta Karya-an
•

Proporsi penduduk perkotaan yang bertarnbah
a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional.
c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk indonesia akan mendiarni
kawasan perkotaan.

•

Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalarni kenaikan relatif tinggi akibat
krisis finansial lokal dan global.
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b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan
kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Ha.
•

Kata sebagai engine ofgrowth

a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah
daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional.
b) Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota saja,
atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampu menyumbang 30% dari total PDB
nasional.
•

Desentralisasi
a) Persebaran kota di indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.
b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa
kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masingmasing daerah.
c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan
daya dukung kota, terutama di kota besar dan metropolitan.

•

Kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah
dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali.

•

Daya saing kota dan demokratisasi
a) Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya hams bersaing dengan
kota di dalam negeri semata.
b) Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju ke era competitive
advantages.
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•

Perubahan Iklim dan Bencana Alam
a) Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut
mengancam bahaya banjir.
b) Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire
permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

•

memerlukan perencanaan

Modal Sosial
a) Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.
b) Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak
mendorong peningkatan kesejahteraan.

Sub Bidang Jasa Konstruksi
Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi
•

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU
menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhl amanat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan ke depan
pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat
meningkatnya concern terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak pembinaan jasa
konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian
dari tugas Departemen PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.

•

Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksi sebagai
tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang mengkoordinasikan
pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi
perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun unit struktural pembina jasa konstruksi
daerah belum jelas dengan berlakunya PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk
dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai
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pembentukan unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia clan Tim
Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk
mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar departemen clan LPND terkait
dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.
•

Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingankepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal
melakukan pembinaan.

•

Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi.
Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah
antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses perrnodalan Badan Usaha
Jasa Konstruksi serta masih seringnya tetjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi
yang belum sesuai standar.

•

Dari sekitar 115 ribu kontraktor di Indonesia hampir semuanya rnemperebutkan 40%
pangsa pasar jasa konstruksi nasional yang umurnnya disediakan pernerintah (APBN
dan APBD). Sedangkan 60% pasar jasa konstruksi Indonesia lainnya, justru diambil
kontraktor luar negeri terutama sektor migas. Sementara permintaan keterlibatan badan
usaha/ tenaga ketja konstruksi di luar negeri terns meningkat.

Isu strategis sub bidang jasa konstruksi
•

Kompetensi SDM Konstruksi Indonesia masih harus ditingkatkan dalam bersaing di
tingkat internasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi
atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki
standar internasional.

•

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga
ahli bidang konstruksi terampil.

•

Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada
proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak
langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh
dari cukup.
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•

Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan
pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat
jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).

•

Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga ketja konstruksi.

•

Penerapan konsep green construction yang merupakan proses konstruksi yang
menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang
pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.

•

Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi
serta masih seringnya tetjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum
sesuai standar .

•

KKN dalam industri konstruksi nasional dan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi masih
menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri
konstruksi belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, tetapi lebih
berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau lobby.

•

Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply
dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui
penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

•

Globalisasi bisnis konstruksi merupakan suatu keniscayaan. Liberalisasi perdagangan
jasa konstruksi merupakan suatu yang akan tetjadi. Indonesia sebagai negara anggota
WTO akan dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar konstruksi domestik.

•

Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan
sektor konstruksi nasional menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal
langsung ke daerah.
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Bidang Penataan Ruang

Tantangan pembangunan bidang penataan ruang
•

Melengkapi peraturan perundangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

•

Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan
bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.

•

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah
untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan
antarpelaku.

•

Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.

•

Meminimalkan potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulaupulau kecil serta meningkatkan koordinasi dan penyediaan pedoman penataan ruang
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil agar sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
dapt dimanfaatkan secara optimal.

•

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Isu strategis bidang penataan ruang
•

Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa seluruh Peraturan
Presiden hams diselesaikan pada tahun 2012, sementara seluruh Peraturan Menteri yang
berbentuk NSPK dan RTRW kabupaten/kota hams diselesaikan/ disesuaikan pada tahun
2010.

•

Pentingnya menyelesaikan penyesuaian/revisi RTRW kabupaten/kota.
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•

Perlu segera menyelesaikan RTR Kawasan Strategis Nasional seperti Kawasan Ekonomi
Khusus untuk mengantisipasi fenomena ekonomi global sebagaimana diamanatkan oleh
RTRWN.

•

Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melengkapi instrumen hukum
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

•

Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan
pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk rnenja min
pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalarn rangka pengendalian dan
pengawasan pernanfaatan ruang yang efektif.

•

Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang Iebih rne madai guna meningkatkan
dukungan rnasyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalarn perencanaa n,
pernanfaatan rnaupun pengendalian dan pengawasan pernanfaatan ruang.

•

Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian
antardaerah dan antartingkatan RTRW.

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Teknologi
Tantangan aspek litbang
•

Menyediakan IPfEK siap pakai untuk (i) meningkatkan akses masyarakat terhadap
upaya upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap
bencana, (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi, (iii)
rnengurangi kelangkaan air baku, (iv) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA),
(v) menurunkan Biaya Operasi Kendaraan (Aplikasi UU Jalan), (vii) meningkatkan
kualitas lingkungan perrnukiman, (viii) rneningkatkan cakupan pelayanan prasarnna
dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah).

•

Mempercepat proses standardisasi untuk menambah jurnlah SN! maupun pedoman d i
bidang bahan konstruksi dan rekayasa sipil yang dapat mengantisipasi sernakin
meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain.
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•

Memperluas simpul simpul pemasyarakatan IPTEK PU, Standar bahan bangunan
konstruksi dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi,
assosiasi, dan media informasi dalarn proses pelaksanaannya.

•

Memanfaatkan peluang riset insentif untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian
para calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian
akibat kebijakan zero growth.

•

Melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga litbang internasional dalam rangka
meningkatkan kompetensi lembaga lmaupun SOM litbang dalam mengantisipasi
dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan
kualitas pelayanan infrastruktur bidang PU dan permukiman.

•

Memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK ya ng
meliputi (i) perbaikan struktur organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran, (ii)
perbaikan proses kerja untuk meningkatkan kinerja Litbangrap IPTEK, dan (iii)
memperbaiki system manajemen SOM untuk meningkatkan kompetensi peneliti dan
perekayasa Bidan PU dan permukiman.

Isu strategis pada aspek penelitian dan pengembangan teknologi
•

Inovasi litbang untuk mengantisipasi dampak perubahan iklirn global khususnya aspek
aspek (i) penggunaan atau pemanfaatan air baku untuk irigasi, air rninum dan industri,
(ii) penghematan (konsevasi) air, dan (iii) penanggulangan daya rusak air serta (iv)
pengendalian banjir dimusim hukjan dan frekuensi kebakaran di musim kemarau.

•

Mitigasi dan adaptasi darnpak pemanasan global, rnisalnya pencemaran udara yang
berasal dari sumber bergerak (kendaraan) maupun sumber tetap (tempat pembuangan
sampah, bangunan gedung, pabrik pabrik dll).

•

Optimalisasi pemanfaatan pilihan pilihan IPTEK PU siap pakai oleh para staheholder di
pusat dan daerah, terutama untuk pemenuhan cakupan pelayanan dasar, dan percepatan
penanganan kawasan tertinggal
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•

Pendayagunaan potensi Perguruan tinggi dan Asosiasi tenaga ahli untuk mempercepat
penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar
bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil.

•

Masuknya teknologi luar melalui (i) investasi modal asing, (ii) rnekanisme pinjaman
lunak yang dikemas seolah olah bantuan, dan (iii) persyaratan perjanjian pinjaman serta
(iv) standardisasi.

•

Meningkatnya proteksi teknologi luar dan perluasan pernasarannya di dalarn negeri
yang dilakukan melalui mekanisme standardisasi produk dan diberlakukan di tingkat
regional.

•

Perkernbangan teknologi inforrnasi dan kornunikasi (TIK) dan keterlarnbatan proses
HAKI, berpotensi rneningkatkan pernbajakan teknologi yang sedang dalarn proses
penelitian maupun yang telah selesai diteliti.

•

Berlakunya PerMenPU 04/ 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilingkungan
Departemen PU, rnensyaratkan penyelesaian penerapannya paling larnbat dalam 2 (dua)
tahun sejak bulan Maret 2009.

Pengawasan
Isu strategis pada aspek pengawasan
•

Mengurangi kebocoroan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana
yang sudah bekerja dengan baik dan benar

•

Masih adanya hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan urnurn yang
kualitasnya masih rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian masyarakat.

•

Masih belurn sepenuhnya dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pernerintahan yang bail< dalarn penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana
infrasruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman pada masing-masing unit kerja di
lingkungan Departemen Pekerjaan Urnurn.
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•

Masih terdapatnya tumpang tindih penanganan penyelenggaraan kegiatan antarunit
kerja dilingkungan depatemen pekerjaan umum.

•

Adanya penanganan pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dan mengacu pada tugas
pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan.

Sekretariat J enderal
Isu strategis pada Sekretariat Jenderal
•

Kualitas dan produktivitas SOM belum cukup memadai, sehingga diperlu kan
pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untu k
menjadi basis bagi pelayanan publik yang beroriantasi pelanggan.

•

Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan,
implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.

•

Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan
dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.

•

Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.

•

Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen; antarsub-bidang A, B,
C, D, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.

•

Pengelolaan: masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), bersifat manajemen
proyek belum manajemen aset, mengelola supply belum mengelola demand.

•

Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.

•

peraturan
perundang-undangan
Diperlukan
reformasi
penyelenggaraan pelayanan administrasi.

•

Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk Pimpinan Departemen yang
sifatnya early warning/ pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang
sifatnya permintaan Pimpinan Departemen.

untuk

mendukung
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Kelembagaan
Tantangan pembangunan aspek kelembagaan
•

Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

•

Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tiga strategic goals Departemen PU, yaitu:
kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.

•

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur peke1iaan umum antartingkatan
pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.

•

Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

•

Pengembangan kapasitas SDM Departemen PU untuk mendukung perubahan peran
Departemen PU ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan
sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

Isu strategis aspek kelembagaan
•

Praktek penyelenggaraan ke-PU-an ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang
birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih
terbatas.

•

Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan,
belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.

•

Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan
akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrash·uktur
dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.

•

Kapasitas institusi Departemen PU memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang
dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.

BAB 2 -

29

•

Kualitas dan produktivitas SDM Departemen PU saat ini belum cukup memadai padahal
secara kuantitas SDM Departemen PU telah melampaui kebutuhan (± 17.719 pegawai).
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embangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka
mencapai visi jangka panjang: "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025".
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh
Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan
kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan
masyarakat.
Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan
perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang peketjaan umum dan permukiman
yang penjabarannya meliputi: 1) Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang
dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air
yang berkelanjutan; 2) Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang
mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan
dan kecepatan tempuh rata-rata; 3) Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum memenuhi standar baku mutu dan
kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh
empat) jam per hari; 4) Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan
metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; 5) Bangunan gedung yang
rnernenuhi persyaratan keselarnatan, kesehatan, kenyarnanan dan kernudahan; 6) Penyusunan
program dan pelaksanaan pernbangunan sernua infrastruktur PU dan perrnukiman yang andal
tersebut berbasis penataan ruang; dan 7) Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan
mampu rnenyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perrnukiman yang sernakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga
tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang rnencerminkan
keadaan rnasyarakat yang semakin sejahtera.
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erdasarkan mandat yang diemban oleh Departemen PU sebagaimana yang
tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 dan sejalan
dengan tugas dan fungsi Departemen PU, rnaka untuk mencapai Visi Departernen
PU "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Urnum dan Perrnukiman yang Anda!
untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025 ", ditetapkan Misi Departernen PU tahun 2010 2014 yaitu:
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan rnatra spasial dari pembangunan nasional dan
daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan
kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak
air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal,
terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui
pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan
berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya
keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik
dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

YISI, ltlSI DAM TUJUAM
6. Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan infrastruktur SDA, jalan dan
jembatan, permukiman serta standar dan konstruksi bangunan yang tepat guna dan
kompetitif.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan
kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Departemen PU
dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.
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TUJUAM
DEPARTEMEM PU

ebagai penjabaran atas visi Departemen PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh
Departemen PU dalam periode lima tahun ke depan meliputi:

I. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan
pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
(termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem Garingan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang
pekerjaan um.um untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan
kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi)
dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
publik bidang pekerjaan umum dan permukiman.
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SASARAM
DEPARTENEM PU

asaran Strategis
Sasaran strategis Departemen PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan
meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)
serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan
pendukung berupa NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Tersedianya air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan
berbagai kebutuhan baik permukiman untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air
minum guna mendukung pencapaian target 10 (sepuluh) juta Sambungan Rumah (SR) serta
target MDGs 2015, dan kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada
pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi
melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jumlah
bendungan, embung, waduk/ embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana
penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Terwujudnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan
terlindunginya kawasan disepanjang garis pantai dari bahaya abrasi melalui pengembangan
sistem pengendalian daya rusak air, dan pembangunan prasarana dan sarana pengaman
pantai.
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4. Terwujudnya peningkatkan efisiensi sistem jaringan jalan didalam sistem transportasi yang
mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah
melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan
Toi Trans Jawa yang menghubungkan Merak - Surabaya.
5. Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan melalui
pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan
tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya
pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk
perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas
genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk
mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA), serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6. Terwujudnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta

masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku
konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan
akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan
usaha jasa konstruksi.
Sasaran
Adapun sasaran berdasarkan 5 (lima) tujuan Departemen PU yang akan dicapai beserta
indikator kinerja outcome-nya meliputi:
Tujuan 1

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan pengendalian
pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim).
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Sasaran

1. Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bidang
penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase Pemda (prov/kab/kota) yang memiliki Perda RTRW yang sesuai peraturan
perundangan dan sesuai hierarki tata ruang mencapai 100%.
b) Prosentase/jumlah dokumen RPJM (nasional dan daerah provinsi/kabupaten/kota yang
mengacu pada RTR dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang
mencapai 100%.
2. Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase Qumlah dokumen) materi teknis RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN),
Kawasan Andalan dan Wilayah Sungai, yang diterbitkan sesuai amanat RTRWN
mencapai 100%.
b) Prosentase Qumlah dokumen) materi teknis RPJMD yang diterbitkan sesuai amanat
RTRW provinsi/kabupaten/kota.
3. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Indikator kinerja outcome:
Prosentase teridentifikasinya penyelenggaraan penataan ruang nasional dan provinsi
mencapai 80 %.
4. Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase jumlah NSPK bidang penataan ruang yang diterbitkan mencapai 100% (274
buah).
b) Prosentase kegiatan yang terfasilitasi oleh BKTRN mencapai 100% (117 kegiatan).
BAB 3 -
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c) Prosentase Gumlah dokumen) Perpres RTR Pulau/Kepulauan yang diterbitkan sesuai
amanat RTRWN, mencapai 100% (92 buah).
d) Prosentase rata-rata keterlibatan masyarakat di dalam setiap penyusunan RTR, mencapai
80%.
e) Prosentase Gumlah) kajian isu strategis penataan ruang yang dimanfaatkan untuk bahan
pengambilan keputusan, mencapai 80%.
5. Penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman.

Indikator kinerja outcome:
a) Tersusunnya NSPK nasional bidang pengembangan permukiman sebanyak 7 paket.
b) Terselenggaranya pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang pengembangan
permukiman di 300 kab/kota.
6. Penyusunan Strategi Pembangunan Perkotaan (SPK) di daerah.

Indikator kinerja outcome:
Tersusunnya Strategi Pembangunan Perkotaan (SPK) di daerah di 300 kabupaten/kota.
7. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan
perdesaan.

Jndikator kinerja outcome:
Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan
Perdesaan di Kab/Kota di 500 kawasan.
8. Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh di perkotaan.

Indikator kinerja outcome:
Tersusunnya rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota di
350 kawasan .
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9. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan permukiman.

Indikator kinerja outcome:
Meningkatnya kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan
permukiman sebanyak 2.500 orang.
10. Penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan .

Indikator kinerja outcome:
Termanfaatkannya produk pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lin gkungan (PBL)
sebanyak 37 Paket.
11. Pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda .

Indikator kinerja outcome:
a) Termanfaatkannya NSPK bidang PBL oleh kab/ kota di 258 kabupaten/ kota.
b) Termanfaatkannya
kabupaten/kota.

RTBL

sebagai

basis

perencanaan

pada

kab/ kota

di

246

c) Tersusunnya Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) di 49 kabupaten/ kota.
d) Tersusunnya Rencana
kabupaten/kota.

Tindak

Sistem Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

di

246

e) Tersusunnya Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan
Bersejarah sebanyak 442 Ha.
12. Pembinaan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Sosialisasi dan Diklat).

Indikator kinerja outcome:
Meningkatnya kualitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di 33
provinsi.
13. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.
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Indikator kinerja outcome:
a) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan air limbah, oleh Pemda di 50
kabupaten/kota.
b) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan drainase, oleh Pemda di 40
kabupaten/kota.
14. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan
oleh Pemda

Indikator kinerja outcome:
a) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bintek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda
untuk pengelolaan air limbah di 226 kabupaten/kota.
b) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda
untuk pengelolaan drainase di 50 kabupaten/kota.
15. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan
kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan.

Indikator kinerja outcome:
a) Meningkatnya kompetensi pengelola sanitasi lingkungan sebanyak 1000 orang.
b) Meningkatnya kinerja pelayanan air limbah di 226 kabupaten/kota.
c) Meningkatnya kinerja pelayanan drainase di 50 kabupaten/kota.
16. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan.

Indikator kinerja outcome:
Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK, oleh Pemda di 30 kabupaten/ kota.
17. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.

Indikator kinerja outcome:
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Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh pusat kepada Pemda untuk
pengelolaan persampahan di 150 kabupaten/kota.
18. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan
kemampuan pengelolaan persampahan.

Indikator kinerja outcome:
a) Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan sebanyak 300 orang.
b) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan di
15 kab/kota.
c) Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan di 150 kabupaten/kota.
19. Pengembangan NSPK bidang pengembangan SPAM.

Indikator kinerja outcome:
a) Jumlah NSPK Air Minum sebanyak 22 buah.
b) Tersedianya NSPK air minum dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota sebanyak 120
kab/kota.
20. Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota.

Indikator kinerja outcome:
Tersedianya Rencana Induk SPAM kabupaten/kota di 250 kabupaten/kota.
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Indikator kinerja outcome:
a) Adanya dukungan penuh stakeholder di kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM di
120 Kab/Kota.
b) Jumlah PDAM yang sehat sebanyak 140 PDAM.
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c) Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang mendapatkan manfaat pembinaan
sebanyak 250 non-PDAM.
d) Meningkatnya kinerja pelayanan air minum di 335 kabupaten/kota.
22. Pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan.
Indikator kinerja outcome:

a) Tersedianya pra studi kelayakan KPS di 26 PDAM Kota.
b) Jumlah jiwa terlayani dari PDAM yang melakukan investasi dari pinjaman bank
sebanyak 120 PDAM Kota.

c) Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pengembangan SP AM sebanyak 10 laporan.
23. Adaptasi perubahan iklim.
Indikator kinerja outcome:

a) Terlaksananya kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum di
perdesaan dan perkotaan di 32 provinsi.
b) Ketersediaan air baku air minum alternatif di 8 lokasi.

Tujuan2
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, dan daya saing.

Sasaran
1. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
Indikator kinerja outcome:
a) Luas areal yang dilayani jaringan mgasi air permukaan dari jaringan irigasi yang

dibangun/ ditingkatkan sejumlah 500.000 Ha.
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b) Luas areal yang dilayani jaringan irigasi air permukaan dari jaringan irigasi yang
direhabilitasi sejumlah 1.340.000 Ha.
c) Luas areal yang dilayani jaringan irigasi air permukaan dari jaringan irigasi yang

dipelihara sejumlah 2.300.000 Ha.
d) Luas

areal yang dilayani jaringan irigasi
dibangun/ ditingkatkan sejumlah 6.000 Ha.

air

tanah

dari

jaringan

yang

e) Luas areal yang dilayani jaringan irigasi air tanah dari jaringan yang direhabilitasi

sejumlah 37.500 Ha.
t)

Luas areal yang dilayani jaringan irigasi air tanah dari jaringan yang dipelihara sejumlah
43.840 Ha.

g) Luas areal yang dilayani jaringan reklamasi rawa dari jaringan yang dibangun/

ditingkatkan sejumlah 550.000 Ha.
h) Luas areal yang dilayani jaringan reklamasi rawa dari jaringan yang direhabilitasi

sejumlah 450.000 Ha.
i)

Luas areal yang dilayani jaringan reklamasi rawa dari jaringan yang dipelihara sejumlah
1.200.000 Ha.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan
kapasitas jalan.

Indikator kinerja outcome:
a) Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,64 milyar kendaraan
kilometer per tahun.
b) Menurunnya waktu tempuh rata-rata antar-pusat kegiatan nasional sebesar 5 %.
3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah

Indikator kinerja outcome:
Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah meningkat menjadi 60 pain.
BAB 3
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4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan pembina jasa konstruksi pusat
dandaerah.

lndikator kinerja outcome:
a) Prosentase tingkat kepuasan pelanggan Sekretariat atas penyelenggaraan pelayanan
administrasi pembinaan jasa konstruksi sebesar 80%.
b) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di 33 provinsi dan 330 kabupaten/ kota.
5. Terpenuhinya NSPK bidang jasa konstruksi.

lndikator kinerja outcome:
Prosentase peningkatan efektifitas pelaksanaan perundang-undangan bidang jasa konstruksi
melalui diseminasi/ sosialisasi, revisi/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan
sebesar 80% dan 15 NSPK.
6. Struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi.

Indikator kinerja outcome:
a) Rasio klasifikasi usaha bersifat umum dan spesialis/ tertentu, sebesar 90%.
b) Prosentase peningkatan penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi
nasional sebesar 60%.
7. Meningkatnya penyelesaian sengketa dan kasus hukum bidang jasa konstruksi.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas pengadaan
barang/jasa konstruksi sebesar 30%.
8. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Indikator kinerja outcome:
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a) Prosentase peningkatan penyelesaian tuntutan masyarakat pemakai dan pemanfaat

produk konstruksi sebesar 20%.
b) Prosentase pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat

kegagalan konstruksi/bangunan sebesar 10%.
c) Jumlah inovasi dan penerapan teknologi konstn,1.ksi karya anak bangsa sebanyak 25 jenis

teknologi.
d) Jumlah standardisasi konstruksi yang menjadi NSPK sebanyak 18 NSPK.
e) Jumlah implementasi/kerjasama industrialisasi iptek konstruksi sebanyak 8 kerjasama.

f) Jumlah alumni karya siswa kerjasama pendidikan tinggi konstruksi sebanyak 1.600 karya

siswa.
9. Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakatjasa konstruksi.

lndikator kinerja outcome:
a)

Jumlah SDM ahli konstruksi berkompetensi internasional sebanyak 700 orang.

b) Jumlah SDM terampil konstruksi bersertifikat sebanyak 25.000 orang.
c) Jumlah SDM ahli konstruksi bersertifikat sebanyak 5.000 orang.
d) Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi tenaga

kerja konstruksi di 10 provinsi.
e) Jumlah alumni karya siswa kerjasama pendidikan tinggi konstruksi sebanyak 1.500 karya
siswa.
10. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk keandalan jaringan infrastruktur PU.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase IPTEK siap pakai sebesar 75%.
11. Bertambahnya Standar, Pedoman, Manual dan Kriteria (SPMK) untuk untuk keandalan
jaringan infrastruktur PU.
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Indikator kinerja outcome:
Prosentase SPMK terkini yang diberlakukan oleh stakeholder sebesar 25 %.
12. Terselenggaranya layanan teknis dalam upaya mengurangi permasalahan keandalan
jaringan infrastruktur PU.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase rekomendasi yang digunakan kebijakan instansi berwenang sebesar 25 %.

Tujuan 3

Meningkatkan kualitas lingkungan pennukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang
pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan, dan
industri.

Indikator kinerja outcame:
a) Kapasitas penyediaan air baku dari unit prasarana dan sarana air baku yang dibangun
sebesar 54,8 m3 /<let.

b) Kapasitas penyediaan air baku dari unit prasarana dan sarana air baku yang

direhabilitasi sebesar 12,3 m3 /<let.
c) Kapasitas penyediaan air baku dari unit prasarana dan sarana air baku yang dipelihara

44,75 m3 I <let.
2. Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Indikator kinerja outcome:
a) Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan sebanyak 1.200 Ha.
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b) Tersedianya hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan sebanyak
30.000KK.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru.

Indikator kinerja outcome:
Terwujudnya kawasan-kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) sebanyak 350 kawasan.
4. Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan.

Indikator kinerja outcome:
a) Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan
sebanyak 600 Ha.
b) Terbangunnya infrastuktur sosial ekonorni wilayah di 270 kawasan.
5. Penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

Indikator kinerja outcome:
a) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di P. Kecil,
Desa Tertinggal dan terpencil di 10.000 Desa.
b) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di kawasan
perbatasan dan pulau kecil terluar sebanyak 500 Ha.
6. Penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan.

Indikator kinerja outcome:
a) Terwujudnya bangunan gedung yang laik fungsi di 246 kab/ kota.
b) Terpeliharanya gedung negara yang bersejarah di 65 gedung.
c) Meningkatnya jurnlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan
prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 50 kab/kota.
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d) Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan
aksesibilitas pada bangunan gedung di 100 bangunan gedung.
7. Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.

Indikator kinerja outcome:
a) Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya seluas 7.380 Ha.
b) Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman seluas 369 Ha.
c) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah seluas 442
Ha.
8. Pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang
memenuhi standar bangunan gedung.

Indikator kinerja outcome:
Termanfaatkannya PIP2B untuk melayani masyarakat sebanyak 33 gedung.
9.

Pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah kelurahan/ desa yang mendapat manfaat pendampingan pemberdayaan masyarakat
PNPM-P2KP sebanyak 21.984 kelurahan/ desa.
10. Rehabilitasi/ rekonstruksi masyarakat dan permukiman yang berbasis komunitas pasca
gempa bumi DIY-Jateng-Jabar.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah kab/kota yang mendapatkan manfaat pendampingan Rehabilitasi dan Rekontruksi
Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat - Java Reconstruction Fund (REKOMPAKJRF) sebanyak 9 kab/kota.
11. Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah.

Indikator kinerja outcome:
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a) Jumlah penduduk yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site di 48
kawasan.
b) Jumlah penduduk yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site sebanyak
460 kawasan.
12. Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

Indikator kinerja outcome:
Berkurangnya jumlah genangan seluas 106 kawasan.
13. Peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah kawasan yang telayani infrastruktur persampahan sebanyak 210 kawasa,n.
14. Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Perkotaan.

Indikator kinerja outcome:
a) Jumlah kawasan yang terlayani air minum perpipaan di perkotaan 610 kawasan.
b) Jumlah kapasitas produksi air minum terpasang 9.160 liter/ detik.
15. Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan.

Indikator kinerja outcome:
a)

Jumlah desa yang terlayani air minum perpipaan di perdesaan 7.200 desa/kawasan.

b) Jumlah kapasitas produksi air minum terpasang 1.155 liter/ detik untuk kawasan
pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET.
c) Jumlah kapasitas produksi air minum terpasang 310 liter/ detik untuk pelabuhan
perikanan.
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Tujuan4

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan
rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Sasaran
1. Meningkatnya keberadaan dan ketersediaan air rnelalui pernbangunan waduk, em.bung, situ,
dan bangunan penarnpung air.

Indikator kinerja outcome:
Jurnlah peningkatan ketersediaan air yang terkendali sebanyak 1,5 rnilliar m.3.
2. Tetjaganya keberadaan dan volume tarnpungan air rnelalui rehabilitasi waduk, em.bung,
situ, dan bangunan penarnpung air lainnya.

Indikator kinerja outcome:
Jurnlah air yang dapat ditarnpung tetjaga sebanyak 4,5 rnilliar m.3.
3. Optimalisasi pernanfaatan waduk, em.bung, situ dan bangunan penarnpung air.

Indikator kinerja outcome:
Jurnlah air yang tertampung pada waduk, em.bung, situ dan bangunan penarnpung air yang
dioptimalkan pemanfaatan airnya sebanyak 12,5 milliar m.3.
4. Tetjaganya kelestarian fungsi danau dan situ serta kawasan surnber air.

Indikator kinerja outcome:
Jurnlah kawasan surnber air yang dikonservasi untuk rnenjaga ketersediaan air di 16
kawasan surnber air.
5. Terselenggaranya pengelolaan dan pernantauan lingkungan hidup.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah Wilayah Sungai (WS) yang menyelenggarakan pernantauan lingkungan hidup di 69

ws.
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6. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta
operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.

Indikator kinerja outcome:
a) Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pengendali banjir seluas 60.000 Ha.
b) Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui kegiatan rehabilitasi prasarana
dan sarana pengendali banjir seluas 24.700 Ha.
c) Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui kegiatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir seluas 35.700 Ha.
7. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan, rehabilitasi,
serta operasi&pemeliharaan sarana/ prasarana pengendali lahar/ sedimen.

Indikator kinerja outcome:
a) Jumlah lahar/sedimen yang dapat ditampung
lahar/sedimen di bangun sebesar 16 juta m3.

setelah

prasarana

pengendali

b) Jumlah lahar/sedimen yang dapat ditampung
lahar/ sedimen di rehabilitasi sebesar 6 juta m3.

setelah

prasarana

pengendali

ditampung

setelah

prasarana

pengendali

c) Jumlah lahar/sedimen yang dapat
lahar/sedimen di OP sebesar 12 juta m3.

8. Meningkatnya panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui pembangunan,
rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pengaman pantai.

Indikator kinerja outcome:
b) Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui pembangunan infrastruktur
pengaman pantai sepanjang 300 Km.
c) Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui rehabilitasi infrastruktur
pengaman pantai sepanjang 50 Km.
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d) Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui operasi dan pemeliharaan
infrastruktur pengaman pantai sepanjang 50 Km.
9. Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan prasarana dan sarana pada
kawasan perdesaan potensial.

Indikator kinerja outcome:
a) Meningkatnya aksesibilitas dalam kegiatan ekonomi lokal pada kawasan Agropolitan
dan KTM sebanyak 300.000 jiwa.
b) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di kawasan

perbatasan sebanyak 250.000 jiwa.
10. Pengembangan wilayah tertinggal.

Indikator kinerja outcome:
Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil,
desa tertinggal dan terpencil sebanyak 1.350.000 jiwa.
11. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk pembangunan kawasan strategis, wilayah
tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase dukungan IPTEK siap pakai untuk pembangunan kawasan strategis, wilayah
tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana sebesar 25 %.
12. Bertambahnya SPMK untuk pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan
penanganan kawasan rawan bencana.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase SPMK terkini yang diberlakukan oleh stakeholder sebesar 25 %.
13. Terselenggaranya layanan teknis dalam upaya mengurangi permasalahan kualitas prasarana
dan sarana publik.

Indikator kinerja outcome:
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Digunakannya rekomendasi menjadi kebijakan instansi berwenang sebesar 25%.

Tujuan5

Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi)
dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik bidang pekerjaan umum.
Sasaran

1. Melembagakan manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang efektif, efisien,
terpadu, dan konsisten.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase tingkat terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jederal Penataan

Ruang mencapai 90%.
b) Prosentase peserta dan kegiatan terkait penguataan kelembagaan bidang penataan ruang

mencapai 100%.
c) Prosentase termanfaatkannya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan Ditjen
Penataan Ruang mencapai 100%.
d) Prosentase peningkatan pemahaman aparat akan hukum terkait bidang penataan ruang
mencapai 90%.
e) Prosentase Qurnlah dokumen) PP yang diterbitkan sesuai amanat UU mencapai 100%.
f)

Prosentase terselenggaranya administrasi kesatkeran dan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kontrak mencapai 100%.

2. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholders.

Indikator kinerja outcome:
a) Tingkat kesiapan sistem informasi SDA (SISDA) di pusat dan di daerah mencapai 100%.
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b) Tingkat ketersedian data hidrologi yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan,

mencapai 100%.
3. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, program, dan pembiayaan.

Indikator kinerja outcome:
Tersedianya dokumen dan data penyelenggaraan jalan.
4. Meningkatnya fasiltasi penyelenggaraan jalan daerah.

Indikator kinerja outcome:
Tersedianya data, dokumen dan pelayanan konsultasi penyelenggaraan jalan daerah.
5. Meningkatnya kapasitas penyediaan informasi publik.

Indikator kinerja outcome:

N/A
6. Meningkatnya kapasitas pengelolaan aset dan keuangan.

Indikator kinerja outcome:
Tercapainya non disclaimer opinion.
7. Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDM.

Indikator kinerja outcome:
Terbentuknya unit assesment center untuk penilaian kerja SDM dan standar organisasi.
8. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja outcome:
Terpenuhinya NSPM dan peraturan untuk mendukung UU Jalan, dll.
9. Terselenggaranya pelayanan administrasi dan manajemen kelitbangan.

Indikator kinerja outcome:
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Jumlah dokumen kerja sebagai acuan penyelenggaraan administrasi dan manajemen.

10. Terselenggaranya kegiatan persiapan assessmen di lingkungan Badan Litbang.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah dokumen kerja dalam rangka persiapan assesmen.
11. Terselenggaranya pengembangan sistem tatalaksana litbang.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah dokumen kerja yang menunjang sistem tatalaksana pen yelenggaraan litban g.
12. Terselenggaranya pembinaan SOM, khususnya jabatan fungsional.

Indikator kinerja outcome:
•

Jumlah pelatihan

•

Jumlah dokumen kerja

13. Terselenggaranya kajian pengembangan layanan administratif dan manajemen litbang.

Indikator kinerja outcome:
Jumlah dokumen kerja.
14. Menguatnya struktur organisasi.

Indikator kinerja outcome:
Oigunakannya profil SOM dan organisasi untuk acuan pengambilan keputusan sebesar
100%.
15. Menguatnya sistem ketatalaksanaan.

Indikator kinerja outcome:
Oibutuhkannya subtansi dokumen untuk pengambilan keputusan sebesar 100%.
16. Meningkatnya kesiapan SDM untuk berubah.
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Indikator ki.nerja outcome:
Digunakannya informasi dalam prosiding untuk pengambilan keputusan sebesar 100%.
17. Meningkatnya keahlian dan sarana kelitbangan.

Indikator ki.nerja outcome:
Digunakannya hasil kajian menjadi kebijakan Balitbang PU sebesar 100%.

18. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan dari temuan tahun lalu.

Indikator kinerja outcome:
Prosentase sisa temuan hasil pemeriksaan dari sisa temuan tahun lalu menurun 30%.
19. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur
dan hukum yang berlaku.

lndikator ki.nerja outcome:
Jumlah pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hukum yang
berlaku sebanyak 15 kasus.
20. Tersedianya pedoman pengawasan (persampahan, limbah, drainase, audit perijinan tata
bangunan dan jasa konstruksi dan audit manfaat dll).

Indikator ki.nerja outcome:
Jumlah pedoman pengawasan (persampahan, limbah, drainase, audit pen1man tata
bangunan dan jasa konstruksi dan audit manfaat dll) sebanyak 3 (tiga) pedoman.
21. Meningkatnya jumlah rancangan dan hasil evaluasi kebijakan bidang ke-PU-an yang
dimanfaatkan.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase hasil kebijakan pengembangan investasi dan peraturan perundang-undangan

bidang PU yang dimanfaatkan sebesar 100%.
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b) Prosentase arah kebijakan bidang pekerjaan umum yang diimplementasikan sebesar
100%.
c) Prosentase pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan bidang PU sebesar 100%.
d) Prosentase peningkatan kualitas administrasi umum dan publikasi serta koordinasi

pelaksanaan diseminasi kajian strategis sebesar 100%.
22. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program,
pembinaan adminsitrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program .

lndikator kinerja outcome:
a) Prosentase peraturan/ kebijakan bidang PU yang dapa t deselesaikan tepat waktu sebesar
100%.
b) Prosentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang transparan dan akuntabel
sebesar 100%.
c) Prosentase laporan penyusunan / pemantauan kelayakan mekanisrne BLN di lingkungan
Departemen PU sebesar 100%.
d) Prosentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan daerah yang dapat

diselenggarakan sebesar 100%.
23. Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang
profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan clan bidang tugasnya.

lndikator kinerja outcome:
a) Prosentase peningkatan jurnlah dan kualitas juknis/ pedornan serta kapasitas sistern
manajemen, SDM aparatur dan adrninistrasi kepegawaian sebesar 90%.
b) Prosentase pegawai/yang mamenuhi syarat kompetensi dan dimutasi sebesar 90 %.
c) Prosentase peningkatan kualitas sistem dan evaluasi, akuntabilitas kinerja, serta data
informasi dan dokurnentasi pegawai sebesar 90%.
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d) Prosentse peningkatan kualitas sistem dan kapasitas organisasi dan tata kerja

Departemen sebesar 90%.
24. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN)
Departemen PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase pelaporan dan data BMN yang valid dan akuntabel dengan didukung
dokumen BMN yang lengkap dan tertib sebesar 100%.
b) Prosentase kinerja pengelolaan BMN yang efisien, efektif, taat peraturan dan tepat waktu
sebesar 100%.
25. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh
informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik.

Indikator kinerja outcome:
a) Jumlah layanan data dan informasi bidang PU yang lebih mudah diakses (Ditjen
Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penataan Ruang, Badanbadan, ekstemal Departemen PU) dan layanan data spasial dan literal.
b) Prosentase penyelenggaraan e-Government di Departemen PU sebesar 100%.
26. Meningkatnya adminsitrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan
pelayanan prasarana dan sarana Departemen PU.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase NSPM mengenai persuratan, kearsipan dan kesekretariatan; utilitas, Satpam
dan perparkiran; pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, dan penggunaan gedung
serta lingkungan kantor dapat diberlakukan di lingk Departemen PU sebesar 100%.
b) Prosentase SDM bidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan pada 8 (delapan)
satminkal di lingkungan Departemen PU; dan bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam; dan
bidang pengelolaan perlengkapan di lingkungan Setjen, meningkat kompetensinya
sebesar 100%.
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c) Prosentase kegiatan bidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan; dan bidang

utilitas, kesehatan, dan tibkam dapat dilakukan pengecekan pelaksanannya sebesar
100%.
d) Prosentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan monitoring (persuratan,

kearsipan, dan kesekretariatan dan bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam) dapat
dikendalikan sesuai program dan perencanaan yang telah ditetapkan sebesar 100%.
e) Prosentase pelayanan pimpinan (Sekjen dan Staf Ahli Menteri), kerumahtanggaan Biro,
kepegawaian Biro, gaji/upah, dan kesekretariatan hari-hari besar nasional, dan distribusi
surat; serta layanan kerumahtanggaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal sebesar 100%.
f)

Prosentase prasarana fisik yang menyangkut pengelolaan bangunan, lingkungan dan
Kendaraan Dinas Operasional (KDO)dapat dilaksanakan sebesar 100%.

27. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU melalui pendidikan dan pelatihan.

Indikator ki.nerja outcome:
a) Prosentase jumlah pegawai yang kompetensinya sesuai standar minimal setiap jenjang
eselon (II, III dan IV), PNS, tugas sehari-hari, serta jabatan fungsional yang dipangkunya
sebesar 100%.
b) Jumlah modul Program Diklat PU yang lebih akurat sebanyak 65 modul.
c) Jumlah Pusat dan Balai, Prov/Kab/Kota yang mempunyai informasi dan memfasilitasi
komunikasi yang up to date dengan berbasis data sebanyak 12 Pusat, 1 Balai, 33 provinsi
dan 433 kabupaten/kota.
d) Jumlah Pusat dan Balai yang dapat mendukung pelayanan diklat secara memadai pada

12 Pusat dan 1 Balai.
e) Jumlah Pusat dan Balai yang memfasilitasi komunikasi yang cepat dan akurat dengan
berbasis data pada 12 Pusat dan 1 Balai.
f) Jumlah Pusat dan dan Balai yang mempunyai Staf, Pimpinan dan Widyaiswara yang

profesional pada 12 Pusat dan 1 Balai.
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g) Prosentase kuantitas dan kualitas koordinasi dalam mendukung diklat sebesar 100%.

28. Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta
pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen / Juknis/Juklak bidang PU yang
dihasilkan sebanyak 100%.
b) Prosentase perkara hukum di dalam dan di luar pengadilan yang diselesaikan sebanyak
100%.
c) Prosentase SDM yang profesional di bidang hukum (bantuan hukum perdata, pidana,
PTUN, arbitrase, kontrak, kepengacaraan, peraturan per-UU-an dan SJDIH), dan provinsi
yang menggunakan SJDIH sebanyak 100%.
d) Prosentase operasional dan pemeliharaan perkantoran terlaksana sebesar 100%.

29. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya
pembinaan pengusahaan BUMN/ Perum..

Indikator kinerja outcome:
a) Prosentase administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
sebesar 100%.
b) Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan termasuk penguasaan Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan PNBP serta terfasilitasinya pembinaan BUMN Perum sebesar
100%.
30. Meningkatnya pendokumentasian dan penyebarluasan informasi bidang PU serta dukungan
terhadap pimpinan dalam bentuk protokoler dan penyiapan laporan pimpinan.

Indikator kinerja outcome:
a) Jumlah kegiatan administrasi pimpinan yang lebih efisien sebanyak 3 (tiga) kegiatan.
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b) Jumlah rapat yang menggunakan laporan pimpinan departemen yang akurat clan tepat

waktu sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali rapat.
c) Jumlah jenis media publikasi dan dokumentasi departemen yang digunakan sebanyak 9
(sembilan) jenis media.
d) Jumlah jenis media yang rnernuat berita positif departernen sebanyak 9 (sembilan) jenis

media.
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I

lllDIHATOR KlllERJA
UTANA(IKU)
DEPARTENEll PU

ndikator Kinerja Utarna (IKU) yang rnenggarnbarkan hasil-hasil utarna dari unitunit ketja Eselon I di lingkungan Departernen Peketjaan Urnurn adalah:

Sumber Daya Air:
1. Kapasitas tampung sumber air yang tetjaga dan meningkat.
2. Luas areal yang dilayani
fungsinya.

jaringan irigasi yang tetjaga dan meningkat kapasitas dan

3. Luas areal yang dilayani jaringan irigasi air tanah yang tetjaga dan rneningkat kapasitas dan
fungsinya.
4. Luas areal yang dilayani jaringan irigasi rawa yang terjaga dan rneningkat kapasitas dan
fungsinya.
5. Kapasitas debit layanan air baku untuk air rninurn yang dibangun/ ditingkatkan.
6. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.
7. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai.
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Cipta Karya:

Program Pembinaan Pengembangan Permukiman
1. · Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek
permukiman.
2. Jumlah kabupaten/ kota yang menerbitkan produk pengaturan
bangunan gedung dan lingkungan.

dan mereplikasi bantek

3. Jumlah kabupaten / kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek
pengelolaan air limbah dan drainase.
4. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek
pengelolaan persampahan.
5. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek
airminum.
6. Jumlah penyusunan kebijakan, program dan anggaran, ketjasama luar negeri, data informasi
serta evaluasi kinetja infrastruktur bidang permukiman.
7. Jumlah dukungan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
1. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman.
2. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya.
3. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah.
4. Jumlah kawasan genangan yang terangani pelayanan drainase.
5. Jumlah kawasan TPA yang meningkat kinetjanya.
6. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten.
7. Jumlah kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah,
persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/ konflik sosial.
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Bina Marga/Jalan dan Jembatan:
1. Prosentase kondisi jalan nasional mantap.
2. Lebar jalan minimum pada 4 lintas utama: Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, Lintas
Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi.
3. Penambahan panjang lajur kilometer.
4. Prosentase penurunan panjang jalan sub-standar.
5. Penambahan panjang jalan yang memenuhi spesifikasi jalan raya.
6. Penambahan panjang jalan bebas hambatan.
7. Jumlah penyuluhan NSKP untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
8. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan.
Penataan Ruang:
1. Jumlah K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan
RTRWN dan RTRW.
2. Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur PU dengan rencana struktur dan pola
ruang wilayah nasional.
3. Prosentase penyerapan anggaran sesuai dengan rencana.
Sekretariat Jenderal:
1. Prosentase hasil evaluasi kinerja kebijakan dan perencanaan yang dimanfaatkan.
2. Prosentase tingkat dukungan pelayanan sumber daya yang prima.
3. Prosentase dukungan manajemen melalui mutu kompetensi aparatur PU sesuai yang
disyaratkan.
4. Prosentase tingkat pelayanan pimpinan dan publik yang akurat.
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Inspektorat Jenderal:

1. Mutu laporan hasil audit sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak
memuaskan.
BPKSDM:

1. Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB.
2. Indeks konstruksi nasional.
3. Nilai kinerja rata-rata pemda provinsi subbid pembinaan jasa konstruksi.
Balitbang:

1. Proporsi IPTEK masuk bursa pilihan teknologi siap pakai.
2. Kesiapan teknologi diterapkan stakeholders melalui instansi yang berwenang.
3. SPM(K) terkini yang ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi yang berwenang.
4. Rekomendasi TekSosEk menjadi kebijakan instansi yang berwenang.
5. Kesiapan SDM menerima perubahan.
6. Kesiapan penerapan kajian untuk percepatan Reformasi Birokrasi.

Sementara Indikator Kinerja Utarna (IKU) Departernen Pekerjaan Urnum yang sekaligus juga
mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Departemen PU yang merupakan
gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kine1ja utama (outcome) unit-unit
Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Semakin digunakannya Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam setiap
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah.
2. Meningkatnya ketersediaan sumberdaya air dan meningkatnya luas serta kualitas layanan
jaringan irigasi dan jaringan rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
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3. Semakin berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir, serta berkurangnya frekuensi
dan lama genangan banjir.
4. Meningkatnya jalan nasional dan jalan daerah dengan kondisi mantap untuk mendukung
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam bidang infrastruktur permukiman,
termasuk tercapainya target-target Millennium Development Goals (MDGs) terkait
pengembangan infrastruktur permukiman.

6. Meningkatnya kernarnpuan pernerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta
rneningkatnya pernaharnan rnasyarakat rnengenai konstruksi/ bangunan.

BAB 3 -

36

ARAH HEBIJAHAll DAii STRATEGI

I

ARAHAll RPJPll
DAii RPJ .. 11
BIDAllG PU

ebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah:
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam
mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan)
Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pernbangunan jangka
panjang tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai
landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen PU, maka tugas Departemen PU yang secara
eksplisit dinyatakan di dalam sasaran-sasaran pokok dan arahan pembangunan nasional secara
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.
Adapun tahapan dan skala prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM tahap ke-2 (2010 - 2014)
untuk bidang peketjaan umum dan permukiman adalah:
1.

Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin
meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua
tingkatan pemerintah.

2.

Kesejahteraan rakyat terns meningkat yang ditunjukkan dari menurunnya angka
kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurunnya kesenjangan kesejahteraan
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antarindividu, antar kelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa.
3.

Daya saing perekonomian meningkat antara lain melalui percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha
yang antara lain didukung oleh pengernbangan jaringan infrastruktur transportasi,
p en gernbangan surnber daya air dan pen gernbangan infrastruktur perurnahan dan
perrnukirnan.

4.

Dalarn kerangka p encapaian pernbangunan yang berkelanjutan, pengelolaan surnber daya
alarn dan p elestarian fungsi lingkungan hidup yang ditandai dengan berkernbangnya proses
rehabilitasi dan konservasi surnber daya alarn d an lingkungan hidup, rnenguatnya
partisipasi aktif rnasyarakat; rnantapnya kelernbagaan dan kapasitas antisipatif serta
penanggulangan bencana di setiap tingkatan pernerintahan; yang didukung dengan
rneningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pernanfaatan ruang dengan
mengintegrasikannya ke dalarn dokurnen perencanaan pernbangunan terkait dan
penegakan peraturan dalarn rangka pengendalian pernanfaatan ruang.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, rnaka prioritas dan fokus
pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:

A.

PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Pencapaian pernbangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Prioritas sebagai bagian dari upaya dan kornitrnen untuk menerapkan prinsipprinsip pernbangunan yang berkelanjutan dalarn pernbangunan infrastruktur pekerjaan
urnurn dan perrnukirnan, dengan berlandaskan pada efisiensi dan penggunaan
lingkungan yang bertangung jawab dari seluruh surnberdaya yang langka, baik surnber
daya alarn, rnanusia, rnaupun sumberdaya ekonomi.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian
dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Prioritas ini menekankan
pentingnya pencapaian kondisi infrastruktur Pekerjaan Urnum dan permukiman yang
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memadai demi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui tersedianya
infrastruktur yang memadai dan mampu meningkatkan penyerapan dan
penampungan jutaan tenaga kerja.
3. Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok
masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi pemenuhan
dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaam Umum
seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan lingkungan hidup yang layak,
serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan
wilayah-wilayah strategis yang maish tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan
akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di
semua tingkatan pemerintah. Prioritas ini ditujukan bagi upaya peningkatan kinerja
pengelolaan bidang pekerjaan umum yang memenuhi prinsip-prinsip good governance
dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi seluruh jenis dan mutu
pelayanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewajibannya.
B.

FOKUS PEMBANGUNAN
1. Integrasi Rencana Tata Ruang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan
penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Fokus
pembangunan ini ditujukan pada upaya agar rencana tata ruang dijadikan sebagai
acuan utama di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di
tingkat nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang. Upaya ini
disertai dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian dan pelindungan fungsi
ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkw1gan akibat pemanfaatan
ruang.
2. Pengelolaan sumber daya air untuk peningkatkan ketersediaan air baku bagi
domestik, indutsri dan pertanian secara berkelanjutan serta mengurangi tingkat
resiko akibat daya rusak air. Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya menjaga
dan meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air,
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pola distribusi sumber daya air, dan pola pemanfaatan sumber daya air. Fokus
pembangunan juga ditujukan pada upaya peningkatan dukungan infrastruktur sumber
daya air, khususnya infrastruktur irigasi, mengingat masih tingginya ketergantungan
lahan pertanian pangan pada keandalan ketersediaan air baku. Di samping itu fokus
pembangunan juga ditujukan pada upaya penyediaan air baku untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan bagi permukiman (perkotaan maupun domestik), khususnya
penyediaan air baku untuk air minum. Serta fokus pembangunan juga ditujukan untuk
mengendalikan tingkat resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir,
kekeringan, dan abrasi pantai.
3. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan
kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah. Fokus
pembangunan ini ditujukan pada upaya preservasi dengan pemeliharaan jalan yang
tepat waktu agar kondisi jalan semakin membaik, yang selanjutnya dapat menurunkan
biaya perbaikan jalan. Di sisi lain, upaya peningkatan jumlah lajur kilometer, yang
dilakukan melalui pelebaran jalan, pembangunan jalan layang maupun underpass serta
pembangunan jalan baru, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan besaran kendaraan kilometer dan tonase
kilometer. Apabila peningkatan ekonomi yang dicerminkan oleh besaran kendaraan
kilometer dan tonase kilometer marnpu dipenuhi oleh peningkatan kapasitas jalan yang
dicerminkan oleh besaran lajur kilometer secara proporsional, maka kecepatan rata-rata
kendaraan akan meningkat, sehingga menurunkan biaya ekonorni yang pada
gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional.
4. Pengembangan perumahan dan permukiman untuk peningkatan hunian yang layak
dan produktif. Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya penambahan jumlah
hunian (rumah) yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR); peningkatan kualitas permukiman yang diindikasikan dengan
terpenuhinya sarana dan prasana permukiman yang memadai seperti air minum, air
limbah, drainase dan persampahan; serta upaya revitalisasi maupnn penyediaan
infrastruktur permukirnan di berbagai kawasan yang merniliki peran secara strategis
nasional.
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ARAH HEBIJAHAN
NASIONAL

erdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 20052025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
RPJPN, Visi Pembangunan Nasional jangka panjang adalah terwujudnya
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.
Kerangka visi Indonesia 2014 dalam RPJM Nasional 2010-2014 adalah: TERWUJUDNYA
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.
Kerangka visi Indonesia 2014 ditekankan pada:
1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber
daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola
melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya,
bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi
manusia.
3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh
masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
MISI PEMERINTAH T AHUN 2010-2014
Misi pembangunan 2010-2014 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk
mencapai visi Indonesia 2014 dan tidak dapat terlepas dari kondisi serta tantangan lingkungan
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global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi
pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih
sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang
adil dan demokratis. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam
misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar d emokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda
utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:
1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda ketiga, penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda keempat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda kelima, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL
Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik d ew asa m1
maupun dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa d an n ega ra yang telah dirumuskan
sebelumnya, secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang
sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program
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perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan
memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang
bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala
macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang
bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk
pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan
antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat
diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang
bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan
agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 yang terkait dengan
bidang pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut:
1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.
2. Prioritas Penciptaan Lapangan Kerja.
3. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar.
4. Prioritas Ketahanan Pangan.
5. Prioritas Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
6. Pioritas Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.
7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana
pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan:
1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM.
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2. Mendukung peningkatan daya saing sektor rill.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana
mencakup:
1. Menjamin ketersediaan
kesejahteraan.

infrastruktur

dasar

untuk

mendukung

peningkatan

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya
saing produk nasional.
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emerintah Indonesia telah merumuskan new denl pembangunan ekonomi Indonesia
yang secara prinsip memuat triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan propoor. Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua, menggerakkan sektor riil
untuk menciptakan lapangan kerja. Dan track ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor
pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan (secara
diagramatis, triple track strategy dapat dilihat pada Gambar 4.1.). Sejalan dengan prinsip tersebut,
maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman dalam
pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Gambar4.l.
Triple Track Strategy
PcningkAtan
Pcrtumbuhan
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Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonorni dan kesejahteraan masyarakat
dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama: (i) program-program pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesempatan kerja; (ii) program-program pembangunan infrastruktur untuk rnengurangi
kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta
terisolir; dan (iii) program-program pembangunan infrastruktur PU dan perrnukiman yang
berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dukungan terhadap peningkatan kualitas
lingkungan dilaksanakan rnelalui upaya-upaya: (i) penerapan prinsip-prinsip green construction
dalam pelaksanaan seluruh pernbangunan infrastruktur PU dan perrnukirnan; (ii) rnendorong
pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PU dan perrnukirnan
yang berbasiskan penataan ruang; dan (iii) pembangunan infrastruktur PU dan permukirnan
dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara diagramatis, peran infrastruktur PU
dalam pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut ini.
Gambar4.2.
Peran Bidang Pekerjaan Umurn dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional

P ro Poo r

KEMAKMURAN
DAN
KESEJAHTERAAN
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Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional,
maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur peketjaan umum dan permukiman
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir
untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningka tkan
kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidan g
peketjaan umum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat
produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendororig industri
konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonorni.
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang
peketjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonorni daerah dan penerapan
prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi
dan mewujudkan good governance.
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Strates• Pen9emban9an WHayah dan Dukungan Terhadap
L•ntas Sektor
trategi pengembangan wilayah nasional diarahkan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahum 2008 tentang RTRWN. Dalam pengembangan
wilayah nasional tersebut, pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang termasuk mendorong
pembangunan daerah dan pengembangan suatu wilayah. Oleh karenanya dalam strategi
pengembangan wilayah rencana pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus
terpadu dan searah dengan RTRWN yang merupakan matra spasial dari kebijakan
pembangunan nasional. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan sistem jaringan
infrastruktur bidang pekerjaan umum selain harus sesuai dengan pola ruang wilayah
(peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendalian) juga harus sesuai
dengan struktur ruang wilayah nasional (sistem infrastruktur) dan sesuai dengan sistem kota
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Dalam rangka integrasi dengan rencana pengembangan sektor per pulau sh·ategi pembangunan
infrastruktur bidang pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan ekonomi regional
berbasis pulau, meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur regional dilakukan secara terpadu
lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu RTRWN, Rencana Tata Ruang
(RTR) Pulau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; (2) Pengembangan kawasankawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah pulau dengan strategi
dukungan infrastruktur bidang pekerjaan umum untuk peningkatan sektor-sektor strategis dan
pengembangan kawasan cepat tumbuh; (3) Pengembangan kawasan perbatasan dengan
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menerapkan prinsip-prinsip prosperihJ dan securihj dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan melalui strategi pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dengan
meningkatkan akses ke negara tetangga; (4) Mendorong simpul-simpul utama pulau sebagai
pusat/hub ekonomi kawasan ke pasar intemasional dengan strategi dukungan infrastruktur
bidang pekerjaan umum untuk pengembangan sistem transportasi wilayah mendukung pusatpusat ekonomi wilayah regional; dan (5) Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan
dengan strategi dukungan infrastruktur bidang pekerjaan umum untuk pengembangan potensi
pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan
pengembangan kawasan agropolitan.
Dalam operasionalisasi rencana pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum berbasis
RTRWN per pulau pada periode 2010-2014 diperlukan penjabaran sasaran fungsi-fungsi
wilayah/ perkotaan per pulau (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, Papua) yang perlu didukung pembangunan infrastruktur PU yang telah teridentifikasi
dalam RTRWN serta menyusun indikasi program utama untuk memenuhi tuntutan sasaran
fungsi wilayah/ perkotaan tersebut. Dalam hal ini diperlukan upaya penajaman (tidak generik/
tipologi) berbasis kondisi infrastruktur bidang pekerjaan umum eksisting dan skenario
pengembangannya untuk lima tahunan dalam per kawasan/ perkotaan dan per pulau dengan
mempertimbangkan kemampuan pendanaan, kapasitas lembaga, dan sumberdaya.
Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Infrastruktur PU pada tingkat wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, harus
mengacu
pada Strategi
Pengembangan
Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota (SPW-P/K). Karenanya setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
perlu menyusun SPW-P /K yang disusun berdasarkan: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/ Kabupaten/Kota (RTRW-P/K), yaitu rencana spasial 20 tahunan yang berisikan pola dan
struktur ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta (2) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yang berisikan rencana dan arah kebijakan pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya SPW-P/K tersebut digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah Pembangunan
Infrastruktur PU (RPIJM-PU) Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan menjadi dasar bagi
perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mengoptimalkan berbagai
sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dunia
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usaha/masyarakat. RPIJM-PU ini diperlukan agar tidak tetjadi tumpang tindih dalam
perencanaan, pemograman, dan penganggaran antara kewenangan Pemerintah dengan
kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk optimalisasi perencanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, serta kegiatan yang menggunakan anggaran DAK dan PAD. RPIJM-PU tersebut
akan mengintegrasikan rencana pembangunan oleh Pemerintah cq. Departemen PU dengan
Pemerintah Daerah serta antarsektor untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan
pembangunan, khususnya di bidang pekerjaan umum.
Arah pembangunan jaringan infrastruktur jalan nasional dikaitkan dengan upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi, yaitu : munculnya kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru (kawasan andalan
daratan dan laut, serta kota-kota PKN, PKWdan PKSN), menjaga kualitas pertumbuhan kawasan
yang telah berkembang, dan meningkatakan kelancaran barang dalam keterkaitan produksi dan
konsumsi antar wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan
nasional diarahkan juga untuk membuka isolasi wilayah tertinggal dan perbatasan negara, dengan
keterpaduan antar moda transportasi lainnya, misalnya dengan kereta api, transportasi penyeberangan
antar pulau, transportasi laut, dan transportasi udara.
Arah pembangunan jaringan infrastruktur sumberdaya air dikaitkan dengan upaya mendorong
kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan andalan ekonomi dan kota-kota PKN, PKW,
dan PKSN), melalui pembangunan prasarana atau infrastruktur sumberdaya air dalam kesatuan
wilayah sungai terutama dengan fungsi pendayagunaan sumberdaya air, antara lain untuk
penyediaan air baku (irigasi dan industri) dan air bersih. Upaya fungsi konservasi untuk menjaga
kelestarian sumberdaya air dipadukan dengan keberadaan kawasan lindung yang terdiri dari hutan
lindung dan hutan konversi, dengan ketentuan minimal seluas 30% dari daerah aliran sungai.
Pengaturan fungsi pengendalian daya rusak air diarahkan pada kawasan lindung setempat antara lain
sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana.
Arah pembangunan jaringan indrastruktur ke-cipta karya-an dikaitkan dengan upaya perwujudan
fungsi-fungsi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKN, PKW, dan PKSN), simpul
transportasi nasional (pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal), pusat kegiatan eksporimpor (lokasi kawasan industri), dan pusat kegiatan bisnis jasa (lokasi perkantoran dan
perbankan/keuangan), serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (pedesaan,
sentra produksi) yang saling menguntungkan.
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Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukirnan perlu selaras dengan revitalisasi dan
pengembangan sisl'em logistik nasional dalam rangka mendorong peningkatan daya saing nasional
menghadapi persaingan global, sekaligus mendukung upaya pengembangan wilayah. Untuk itu
pembangunan infrastruktur perlu didorong dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan
efektivitas kinerja sistem logistik nasional, termasuk jaringan transportasi multimoda, dengan
meningkatkan keterpaduan jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan perdesaan yang
menghubungkan berbagai simpul moda transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik
wilayah.
Pembangunan infrastruktur PU juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sektorsektor ekonomi utama lainnya seperti ind~tri, pertanian, kelautan dan perikanan, yang sekaligus
juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah
dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa.
Pembangunan industri misalnya, diarahkan untuk menjadikan Indonesia pada tahun 2025 menjadi
negara industri tangguh kelas dunia yang diakui di lingkungan global. Kebijakan pengembangan
industri juga diarahkan pada peningkatan peran wilayah-wilayah di luar P. Jawa karena daya
dukung P. Jawa untuk menampung pengembangan industri baru sudah tidak memungkinkan,
ditambah lagi dengan adanya konversi 1ahan pertanian di P. Jawa yang sangat tinggi yang akan
mengancam ketahanan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur PU dalam rangka mendukung
pengembangan industri perlu memperhatikan hal ini.
Pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka
mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi
nasional. Beberapa pemda telah mengusulkan lokasi sebagai KEK. Misalnya Provinsi Riau (Dumai);
Jawa Timur; Jawa Tengah (Kendal); Kepulauaan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun). Pengembangan
industri dan keberadaan KEK ini perlu dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
seperti jalan akses dari pusat produksi ke simpul koleksi dan distribusi (pelabuhan dan bandara),
pemenuhan kebutuhan air baku untuk industri dan air minum, pengendalian pemanfaatan air tanah,
dukungan pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan permukirnan dan prasarana untuk
pekerja, dan dukungan untuk mengurangi risiko banjir. Dukungan infrastruktur PU tersebut juga
dapat dibangun dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah-swasta (public-private partnership).
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Demikian juga diperlukan rencana penataan ruang yang selaras dengan rencana penataan ruang di
atasnya.
Dukungan infrastruktur PU dalam pembangunan sektor pertanian terkait dengan dukungan terhadap
ketahanan pangan dengan memprioritaskan dukungan terhadap pusat produksi pangan dan
kelancaran distribusi hasil produksi pangan seperti melalui penanganan rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasijrawa, membangun waduk/embung, serta mengendalikan banjir pada
kawasan pertanian dan pengembangan peran petani pemakai air. Dalam hal kelancaran distribusi
pangan dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan akses jalan dan
jembatan dari pusat produksi ke jalan lintas strategis nasional.
Sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar
wilayah sekaligus mengendalikan pesatnya laju urbanisasi, maka pengembangan kawasan perdesaan
dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan. Dukungan terhadap pengembangan
kawasan agropolitan tersebut dapat berupa penyiapan rencana induk pengembangan dan dukungan
sarana dan prasarana PU seperti air baku, jalan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan
permukiman.
Terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, mengingat besarnya jumlah rumah tangga nelayan
dan merupakan kelompok penduduk berpenghasilan rendah, maka dukungan infrastruktur peketjaan
umum dan permukiman dibutuhkan dengan koordinasi dan integrasi dengan sektor terkait dalam
hal penyediaan sarana jalan, air bersih, sanitasi, dan permukiman.
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Strateg~

Pembangunan Berwawasan L~ngkungan dan
Perubahan lkHm ( ~llma~e ~hange)

nfrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk
pemanasan global. Infrastruktur dapat mempercepat tetjadinya kerusakan
lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan
aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan
mengurangi fatalitas akibat bencana.
Pembangunan infrastruktur bidang peketjaan umum pada dasarnya sudah berada dalam
koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam UndangUndang (UU) sektor ke-PU-an. Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002) telah
mengamanatkan penti.ngnya memperhatikan keseimbangan antara aspek bangunan dan
lingkungannya. Demikian pula Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan
Undang-Undang Jalan (UU No. 38/2004) mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air
maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-Undang
Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan
pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. Ketentuan lebih lanjut dari UU
tersebut, yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya baik berupa norma, standar, pedoman dan
manual (NSPM), maupun peraturan daerah sudah seharusnya lebih menekankan pada
pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti diamanatkan oleh UU tersebut.
Pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014
sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan
tantangan tetjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan
dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu
mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur
bidang pekerjaan umum, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun
dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur bidang pekerjaan
umum. Infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut harus
memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan
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sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep
pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure),
mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di
kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian
lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan
urnum.
Tolok ukur "green construction" adalah mengharmonikan infrastruktur dan bangunan dalam
jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek iklim, sumber daya alam, ekonomi,
serta sosial dan budaya. Manfaat yang paling penting dari penerapan "green construction" ini
adalah tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam, tetapi juga dalam rangka
mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Manfaat
lainnya yang dianggap paling penting adalah bahwa kehidupan dan kesehatan masyarakat akan
menjadi lebih baik, termasuk meningkatnya kepedulian lingkungan dari masyarakat dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan nilai-nilai estetika lingkungan.
Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berwawasan
lingkungan tersebut sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi
terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Untuk itu, dalam pengembangan teknologi,
rancangan dan arsitektur bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang
dimanfaatkan, serta efisiensi penggunaan energi dan sumber daya air, termasuk prinsip-prinsip
dasar 3R: Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan ReC1Jcling (mendaur ulang)
dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum hams menjadi
komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an.
Demikian pula kebutuhan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih
dan sanitasi sangat tinggi agar krisis air bersih dan pemasalahan sanitasi khusus:llya yang terkait
dengan water-borne diseases (seperti diare, demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya) dapat
dihindari. Teknologi pengolah sampah, baik dari sisi pemisahan, daur ulang, dan penghancuran
dengan menggunakan teknologi bioproses yang dipandang lebih ramah lingkungan perlu terus
dikembangkan. Demikian halnya dengan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang
sumber daya air, antara lain untuk teknologi bangunan hidraulik ramah lingkungan, tidak boleh
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berhenti guna meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air disamping terus
mengupayakan mengendalikan laju alih fungsi lahan konservasi air dan daerah irigasi teknik
secara ketat dari lahan penunjang ketahanan pangan menjadi lahan penunjang keperluan
permukiman dan industri. Inovasi teknologi juga harus dikembangkan dalam penerapan
teknologi daur ulang material perkerasan permukaan jalan karena teknologi ini dapat
mengurangi kebutuhan material baru yang berasal dari badan sungai termasuk perlunya
dipertimbangkan penggunaan material pembangunan jalan yang dapat diperbarui (renewable)
karena bobotnya lebih ringan dan kuat serta dapat menghemat biaya angkut.
Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam RPJMN II 20102014 juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas
(capacity building) sumber daya manusia dan institusi termasuk kompetensi dan kemandirian
pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang
berwawasan lingkungan, mendorong peran sektor swasta melalui regulasi yang sehat dan iklim
usaha yang semakin kondusif dan kompetitif, serta mendorong partisipasi dan peran serta
masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mewujudkan infrastruktur bidang
pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan.
Perubahan Iklim (Climate Change)
Mengingat karakteristiknya sebagai negara kepulauan yang berada di Garis Khatulistiwa,
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana
terkait dengan iklim (climate-related disasters). Untuk itu Indonesia p erlu menyusun strategi
mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Secara umum terdapat beberapa
efek perubahan iklim seperti naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan pola curah
hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Potensi dampak yang ditimbulkan
adalah penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir; tanah
longsor, intrusi air laut; dan badai. Selain itu karena 18% dari penduduk Indonesia bermukim di
daratan rendah, serta terdapat lebih kurang 2000 pulau kecil yang terancam tenggelam,
termasuk 92 pulau terluar, menyebabkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap perubahan
iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim perlu menjadi arus
utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) serta
perencanan pembangunan di daerah. Departemen PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional
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Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang berisi kebijakan, strategi dan program mitigasi dan
adaptasi menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan yang dijalankan adalah
menerapkan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan; meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur sumber daya air untuk menjamin
ketahanan pangan dan mengurangi risiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai;
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi
potensi banjir/ genangan, krisis air dan sanitasi; serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan
untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekon omi masyarakat, melalui
penyusunan NSPK, perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU dan
permukiman dengan mempertimbangkan perubahan iklim.
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Siraiegj Penjngkaian Turbjnwas
esuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang
pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent
atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan
di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, dan
telah terbagi ke dalam masing-masing tingkatan pemerintahan. Pembagian urusan
pemerintahan tersebut berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan.
Dengan landasan ketentuan tersebut, penyelenggaran urusan yang dilaksanakan oleh
Departemen PU adalah menangani urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan
Pemerintah, baik yang akan dilaksanakan sendiri maupun yang akan dilakukan melalui
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan percepatan
pelembagaan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum di daerah secara sinerjik dengan
peran Pemerintah. Oleh karenanya ke depan peran Departemen PU akan lebih dititikberatkan
untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) di bidang pekerjaan
umum, serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan DAK infrastruktur bidang pekerjaan
umum.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Departemen PU memiliki mandat
untuk melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
dan/ atau susunan pemerintahan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang
yang terbagai ke dalam sub bidang. Setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang yang meliputi
pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan, pembangunan dan pengelolaan, serta pengawasan
dan pengendalian.
Dalam kaitan dengan tugas pengaturan, disamping menyelenggarakan urusan yang menjadi
tugasnya, Departemen PU diharuskan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
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(NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
berkaitan dengan pelayanan dasar bidang peketjaan umum. Dalam kaitan dengan tugas
pembinaan, Departemen PU juga berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah
daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
bidang peketjaan umum, sehingga akan tumbuh kemandirian daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan di bidang peketjaan umum sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan
sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Selain itu, pengawasan dan pengendalian secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan NSPK juga harus ditingkatkan mengingat tuntutan penyelenggaraan
infrastruktur bidang peketjaan umum dan permukiman yang semakin berkualitas tidak dapat
ditawar lagi. Dengan demikian, peran pengaturan dan pembinaan serta pengawasan dan
pengendalian harus memperoleh prioritas penanganan karena memiliki arti yang sangat
strategis untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dan
sekaligus berarti juga bahwa pelaksanaan desentralisasi clan otonomi daerah telah menuju arah
yang tepat.
Dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang peketjaan umum periode 2010-2014, Departemen
PU selain akan menjalankan tugas melaksanakan pembangunan (operator) yang menjadi
kewenangan Pemerintah, juga memerlukan upaya untuk memantapkan peran sebagai regulator
dan fasilisator. Prioritas yang perlu dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan termasuk
capacihj building untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia baik di pusat maupun
daerah, serta meningkatkan koordinasi kelembagaan, terutama yang sifatnya lintas sektor dan
daerah untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan potensi sumberdaya yang ada dalam
rangka mengantisipasi peningkatan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman.
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Reformasll Bllrokrasll, Pen9emban9an Sumber Daya tlanuslla,
dan Pensarusutamaan Gender
eformasi Birokrasi
Dalarn rnencapai visi jangka panjang, kelernbagaan Departernen PU perlu
rnenjalankan reforrnasi birokrasi yang rnenyeluruh dan dilaksanakan secara
bertahap. Reformasi birokrasi rnerupakan upaya untuk rnelakukan pernbaharuan
dan perubahan rnendasar terhadap sistern penyelenggaraan pernerintahan, terutarna
menyangkut aspek-aspek kelembagaan/ organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan (bu siness
process), regulasi, serta sumber daya manusia aparatur Negara, dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi perlu dilakukan mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih
perlu disempurnakan, yakni masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya
peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur
birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos
kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanya tumpang
tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara
keseluruhan.
Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalarn reforrnasi birokrasi rnelalui proses
transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kornpetensi dan berorientasi
pada kinetja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi
dan merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien serta melalui deliven; system (mencakup tata
laksana dan pola organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur ketja yang jelas,
efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance.
Strategi tersebut juga meliputi pengembangan kapasitas institusi untuk meningkatkan kualitas
dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen PU dan aparatur di daerah.
Kebijakan ini mendukung salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014
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yaitu pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era
globalisasi yang berkembang saat ini.
Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata
kepemrintahan yang baik (good governance) untuk menghindarkan praktik KKN, Departemen PU
menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-

procurement).
Meskipun Departemen PU telah melakukan berbagai upaya terkait reformasi birokrasi, namun
masih perlu disempurnakan dengan mengacu kepada pedoman reformasi birokrasi yang telah
dikeluarkan, serta mengikutsertakan Kementerian Negara PAN dalam keseluruhan prosesnya.
Selanjutnya dalam rangka reformasi birokrasi Departemen PU, dalam jangka panjang perlu
dilakukan perubahan yang lebih fundamental sifatnya, yaitu dari organisasi yang bersifat
sektoral menjadi bersifat fungsional.
Pembenahan Regulasi
Dari sisi regulasi, Departemen PU telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan
pengelolaan sektor yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti UU Sumber Daya Air,
UU Jalan, UU Bangunan Gedung, UU penataan Ruang; dan UU Jasa Konstruksi, beserta
peraturan pelengkapnya. Selanjutnya perlu didentifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu
dijabarkan lagi turunannya; serta perlu langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan
yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas
dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat untuk kemudian dilakukan reformasi
jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
Pengembangan SDM
Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang
berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar
dapat mencapai 3 (tiga) strategic goals Departemen PU dan prioritas pembangunan nasional, serta
meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum agar tugas dan fungsi yang
diemban oleh Departemen PU dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengembangan SDM
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juga diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan peran Departemen PU yang diharapkan
berubah dari semula lebih dominan provider-operator menjadi dominan regulator-fasilitator yang
berorientasi pada peningkatan TURBINWAS ke daerah dalam rangka pelaksanakan tugas
pembantuan, dekonsentrasi, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk itu sejak tahun 2006 Departemen PU telah melakukan upaya reformasi perekrutan,
pembinaan, penempatan calon PNS, serta evaluasi kinerjanya secara signifikan yang perlu terus
dilanju tkan.
Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman dilaksanakan melalui
pembinaan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jalur jabatan struktural dan jabatan
fungsional. Mendukung upaya ini, maka adanya konsistensi kebijakan nasional tentang
pengembangan SDM PNS yang ramping struktur dan kaya fungsi untuk diterapkan pada
pengembangan organisasi di tiap-tiap kementerian dan lembaga sangat diperlukan. Selain itu
diperlukan juga adanya penyetaraan penghargaan antara pejabat struktural dan fungsional,
disamping terns dibenahinya hubungan kerja yang seimbang dan baik antara pejabat fungsional
dengan struktural, serta penempatan yang menyatu antara pejabat fungsional dan struktural
sesuai tingkatannya. Pengembangan orientasi pada jabatan fungsional yang akan terus didorong
di masa depan memerlukan penyusunan job description, pola rekrutmen, career planning,
renumerasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, serta reward dan punishment.
Kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ini, salah satunya ditempuh melalui
pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang
selaras dan terintegrasi dengan pola career planning. Setiap kenaikan posisi jabatan harus
dibarengi dengan peningkatan kompetensi baik substansi manajerial, teknis, maupun
fungsionalnya. Oleh karenanya, pelaksanaan diklat harus didasarkan pada kebutuhan
peningkatan kompetensi individu maupun kinerja unit organisasi yang mengutusnya. Diklat
yang dikembangkan harus berbasis kompetensi dengan kurikulum yang memperhatikan jenis
dan jenjang diklat serta target groupnya. Pelaksanaan diklat dapat dilakukan baik di institusi
diklat intern Departemen PU maupun institusi diklat di luar Departemen PU, baik di dalam
maupun di luar negeri.
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Ke depan, institusi diklat juga harus menyiapkan diri menjadi unit Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Dengan tuntutan tersebut, maka pola kerja sama dengan berbagai mitra kerja
harus terus dikembangkan, terutama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM di bidang
pekerjaan umum juga perlu dilakukan Training of Trainer substansi bidang pekerjaan umum bagi
instruktur yang ada pada unit-unit ketja diklat di tingkat provinsi sehingga mereka dapat
memberikan diklat untuk PNS di provinsinya sendiri maupun di kabupaten/kota. Pelaksanaan
diklat di masa depan juga memerlukan pembenahan, penguatan, dan sinergi institusi dengan
unit-unit kerja lainnya, seperti kepegawaian dan kelembagaan di internal Departemen PU
termasuk dengan institusi daerah.

Pengarusutamaan Gender
Terkait dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ini, penting pula
diperhatikan adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan
yang akan dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9
tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus
manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan
program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan. Kemudian, sebagai tindak
lanjut dari Inpres Nomor 9 tahun 2000 tersebut telah pula diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) Nomor 19/PMK.02/2009 yang mengatur tentang petunjuk penyusunan
dan penelaahan rencana ketja dan anggaran kementerian/ lembaga dan penyusunan,
penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) tahun
anggaran 2010.
Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Departemen Pekerjaan Umum yang akan
diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta
implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsep setara dan adil gender harus benarbenar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan PU. Dimana setara berarti seimbang
relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orangBAB 4 -
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orang dengan kebisaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi)
dalam aspek egaliter, kemampuan memadai yang meliputi Knowledge Attitude Practise,
pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara
proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil,
pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan
pembangunan di bidang ke-PU-an. Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak adanya
pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan
(dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaan berbeda/ di/able,
serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) maupun laki-laki. Jika melihat definisi
setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan gender yang dapat
diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka "setara" berada pada ukuran
akses, partisipasi dan kontrol sedangkan "ad.ii" dilihat dari sisi pemanfaatannya.
Upaya menuju pembangunan ke-PU-an yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang,
yakni dari produk-produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan ke-PU-an;
dan kebijakan/NSPK di lingkungan PU sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan
nyaman bagi perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan
kebisaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) dan laki-laki
dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender.
Untuk itu, Departemen PU ke depan hams lebih meningkatkan pengarusutamaan gender
tersebut, antara lain melalui upaya meningkatkan penyetaraan gender yang memperhatikan segi
akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang selanjutnya akan tercermin di dalam programprogram infrastruktur PU dan permukiman seperti pada program pengelolaan sumber daya air,
bina marga, cipta karya, penataan ruang, dan lain-lain.

I

ARAH HEBIJAHAll DAii STRATEGI
Strates• Pemb•ayaan

embangunan infrastruktur melalui pembiayaan publik clan swasta selain
pemerintah telah menjacli sangat penting karena kebutuhan akan
infrastruktur yang kian meningkat sehingga clibutuhkan mobilisasi dan
upaya mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan yang lebih optimal.
Hal iru sejalan dengan arahan RPJM Tahap Ke-2 (2010-2014) climana percepatan
pe.mbangunan infrastruktur cliupayakan clengan lebih meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dan dunia usaha.
Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pembiayaan pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman ini sebagian diharapkan akan dapat dipenuhi oleh masyarakat dengan
membayar pada layanan infrastruktur yang cliberikan (user charge). Adanya kemauan
dan kemampuan membayar masyarakat akan menyebabkan swasta akan tertarik untuk
berpartisipasi dengan mensyaratkan margin keuntungan tertentu bagi infrastruktur
yang clinilai dapat dipulihkan biayanya (cost recovery). Adanya beban langsung
masyarakat yang menikmati layanan infrastruktur menyebabkan kenaikan kemampuan
negara clalam membangun infrastruktur. Kemampuan ini akan memberikan kesempatan
bagi pemerintah untuk lebih fokus pada kelompok masyarakat yang belum terlayani
infrastruktur maupun meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
Kebijakan pembiayaan publik dan swasta telah cliterapkan untuk mencapai target
pembangunan infrastruktur sejauh ini. Skim pembiayaan untuk investasi infrastruktur
jalan tol melalui equity financing seperti penyertaan ekuitas langsung dan kerjasama
pemerintah dengan pihak swasta (BOT, BTO, Build &Revenue Sharing, Turnkey, Joint
Venture) merupakan pembiayaan model project financing yang selama ini dilakukan pada
pengusahaan jalan tol. Skim pembiayaan jalan tol ini juga menyertakan pembiayaan
publik melalui debt financing berupa pinjaman bank, commercial paper, clan obligasi.
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Untuk infrastruktur air minum pola pembiayaan tersebut juga dikembangkan selain
melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS) juga memanfaatkan equihJ (sumber
pendanaan dan internal cash PDAM dan Pemda), pinjaman bank komersial (sumber
pembiayaan dan pinjaman bank komersial dengan jumlah equihJ tertentu sebagai
pendamping pinjaman), dan obligasi (sumber dana dan penerbitan surat utang yang
akan dibayar dari pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum/ PDAM. Untuk investasi
perluasan dan pembangunan fasilitas air minum yang didukung oleh sumber
pendanaan dari pemerintah dan masyarakat dan program restrukturisasi utang PDAM,
pengelolaan PDAM perlu dilakukan secara profesional, bersih, dan berdasarkan tata
kelola yang baik dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses
yang transparan dan kompetitif secara adil dan mendapat dukungan yang konstruktif
dari pemerintah daerah.
Skim pembiayaan publik juga dapat dilakukan melalui penerbitan surat hutang yakni
melalui Pasar Surat Hutang berupa obligasi, surat hutang jangka menengah (medium
tenn notes), credit paper yang diperdagangkan di pasar primer dan sekunder mempunyai
berbagai manfaat. Manfaat dari pembiayaan ini dapat mendorong good corporate
governance dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur publik, diversifikasi
sumber pembiayaan, meningkatkan struktur pembiayaan perusahaan dan lebih efektif
dalam menarik jangkauan yang lebih luas dalam network investor. Strategi pembiayaan
tersebut, perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kebijakan investasi yang lebih
menyeluruh, sistematis, kontinyu dan berdimensi jangka panjang seperti antara lain
dengan memanfaatkan infrastructure fund yang telah diterbitkan melalui PP No. 66
Tahun 2007 sebagai upaya strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu pemerintah telah berkomitmen dengan menyisihkan dana APBN yang
dikelola secara profesional oleh unit usaha milik pemerintah yang sebagian dananya
tersebut akan digunakan sebagai dana investasi jangka panjang untuk infrastruktur.
Selain itu, pengembangan KPS dalam pembangunan infrastruktur juga perlu
dioptimalkan karena dibutuhkan untuk dapat memenuhi gap kebutuhan infrastruktur.
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Hal ini sejalan dengan trend pergeseran investasi infrastruktur dan pembiayaan publik
menjadi pembiayaan swasta sehingga terjadi transfer resiko kepada sektor swasta untuk
meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan ke depan
yang diperlukan adalah menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan
infrastruktur dan pemerintah tetap konsisten mempertahankan fungsi regulasi yang fair
kepada setiap pelaku dan konsumen.
Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur,
kebijakan penjaminan risiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif
berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan, prinsip
akuntabilitas dan keterbukaan akan diterapkan. Kebijakan lainnya adalah dukungan
penyertaan modal pemerintah untuk kegiatan non komersial tetapi mempunyai nilai
ekonomis tinggi, sehingga pemerintah menganggap perlu memberikan subsidi operasi.
Selain itu melakukan unbundling pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan
menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur
penting di daerah.
Hal lainnya adalah perlunya dukungan pengadaan tanah/ lahan yang merupakan
komponen penting di dalam pembangunan infrastruktur. Sejauh ini kebijakan yang
diterapkan adalah biaya pengadaan tanah yang dibutuhkan ditanggung oleh
Pemerintah atau sekaligus oleh pihak Swasta yang akan diperhitungkan dalam masa
konsesi. Kebijakan ke depan yang akan diterapkan terkait dengan lahan ini adalah
pentingnya mengimplementasikan land capping dengan dukungan dana APBN. Untuk
menjamin hal tersebut, maka diterapkannya payung hukum untuk mengurangi aksi
spekulan tanah dan payung hukum yang lebih tinggi tentang penitipan ganti rugi
(konsinyiasi) ke pengadilan dan pelaksanaan pembangunan pada tanah yang ganti
ruginya telah dititipkan tersebut mutlak diperlukan.
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Selain berbagai strategi pembiayaan di atas, sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke depan akan diupayakan suatu Dana
Preservasi Jalan (road fund') untuk mempertahankan kondisi infrastruktur jalan dalam
rangka mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, dan lancar. Sumber-sumber pendanaan untuk dana preservasi jalan tersebut
berasal dari iuran jalan diantaranya dari pajak bahan bakar minyak, biaya perpanjangan
SIM/STNK, uang parkir, dan denda pelanggaran lalu lintas. Meski demikian, strategi
pembiayaan infrastruktur ini masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang
lebih rind.

BAB 4 -

31

ARAH HEBIJAHAll DAii STRATEGI

I

KEBIJAKAM
OPERASIOMAL

Kebijakan Penataan Ruang
1. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan
manual Penataan Ruang.
2. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan penataan ruang,
termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang pleh
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang strategis nasional yang mendorong
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program
pembangunan daerah.
4. Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa memiliki (ownership)
seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian produk pengaturan.
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergi dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
6. Mendapatkan komitmen berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai aras spasial,
dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan
pembangunan daerah.
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Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air
1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan d engan memperhatikan keserasian antara
konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air
permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pen gelolaan supply, serta
antara p em enuhan kepentingan jangka pendek dan kep entingan ja ngka p anjang.
2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimban gan antara u paya
untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk mem enuhi kebutuhan jan gka
panjang.
3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola p engelolaan
yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air
melalui demand management.
4. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air
permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan
menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan
pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi b elum
berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang m engalami kerusakan, dan
peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upay a p eningkatan fun gsi jaringan
dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terj a min d a n p e tani
penggarapny a sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar Pulau Jawa.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan
pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/ defisit air,
wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
7. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan
sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air
permukaan.
8. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan
pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan
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daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang
wilayah.
9. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan,
pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan
terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap
pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada
wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan
kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan . dan tanggung jawab
masing-masing pemangku kepentingan.

Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan
1. Mempertahankan kinetja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan
mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan teknologi jalan.
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang
wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan
keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan
intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan
transportasi.
3. Meningkatkan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
mempetjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
4. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan
Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).
5. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang
Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
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6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang
penyelenggaraan prasarana jalan.
7. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan
penyediaan prasarana jalan.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
AirMinum
1. Meningkatkan kinetja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan
sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui
penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang
batas normal (20%).
2. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan
air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu
pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, disamping mendorong
pemerintah provisi/kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air
minum.
4. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran
pembangunan air minum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta
secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD
maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.
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2. Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang
murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dengan pemerintah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.
4. Pengembangan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

Persampahan dan Drainase
1. Menciptakan kesadaran seluruh stakelwlders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan
persampahan dan drainase.
2. Meningkatkan peranserta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan
persampahan dan drainase.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta
secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation
maupun dalam pengelolaan TPA.
4. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintahswasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan.
5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.
6. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi
kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui
uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

Bangunan Gedung dan Lingkungan
1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas
pengendalian pembangunan bangunan gedung.

Pemerintah Daerah dalam

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
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3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan
yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

Kebijakan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Teknologi
1. Pengembangan IPTEK yang aplikatif, inovatif dan berdaya saing rnelalui uji coba skala

lapangan;
2. Peningkatan layanan profesional melalui SPM/ rekomendasi teknis dan Sosekbud;
3. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PUan dan permukiman melalui desiminasi/ sosialisasi, dan TOT penerapan SPMK; dan
4. Penguatan struktur organisasi, ketatausahaan, layanan jasa keahlian, dan sarana kelitbangan.

Kebijakan Pengembangan SDM dan Jasa Konstruksi
1. Mekanisme fasilitasi, pelayanan teknis dan administratif yang efektif, efisien dan terpadu
dengan beketjasama dan koordinasi antar Satrninkal Departemen PU, Kementerian/LPND
serta lembaga lainnya yang terkait dengan pengernbangan jasa konstruksi.
2. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan rnelibatkan
masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalarn bentuk dekonsentrasi/ tugas
pembantuan.
3. Pernbinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.
4. Pembinaan usaha konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi
di tingkat nasional maupun internasional.
5. Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan konstruksi yang bebas KKN.
6. Peningkatan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi
dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.
7. Peningkatan kompetensi tenaga ketja konstruksi yang profesional.
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8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan
standar internasional.
9. Dukungan terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor
termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.
Kebijakan Peningkatan Pengawasan
1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui
pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku
serta penerapan Good Governance.
2. Melakukan koordinasi di bidang pengawasan dengan BPKP dan Bawasda.
3. Melibatkan masyarakat dalam partisipasinya pada proses
infrastruktur PU dan permukiman.

pengawasan pembangunan

4. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan
pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan bidang PU dan permukiman.
5. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan
yang ditetapkan.
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I

PROGRAM DAM HEGIATAM
2010-2014

rogram pada dokumen Rencana Strategis Departemen Peketjaan Umum 2010-2014
merupakan program yang disusun pada masa transisi menjelang ditetapkannya
struktur program berbasis arsitektur program dan penerapan kerangka
pengeluaran jangka menengah sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Target Program Strategis Departemen PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan
meliputi:
1. Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 95 % jaringan
jalan nasional dalam kondisi mantap.
2. Penanganan Jalan Lintas sepanjang 19.370 km, meliputi Pulau Sumatera sepanjang 4.627 km,
Pulau Jawa sepanjang 2.522 km, Pulau Kalimantan sepanjang 3.347 km, Pulau Sulawesi
sepanjang 4.510 km, Pulau Papua sepanjang 1.974 km dan pulau lainnya sepanjang 2.390 km.
3. Peningkatan kapasitas jalan, sehingga Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa memiliki
lebar minimum 7 m, dengan Pantura Jakarta- Surabaya memenuhi spesifikasi jalan raya;
Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi memilki lebar minimum 6 m; tetjadi
penurunan panjang jalan sub standar sebesar 5 % dan penambahan lajur kilometer sepanjang
12.000 Km; serta panjang jalan yang memenuhi spesifikasi jalan raya bertambah 400 Km.
4. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan.
5. Dukungan infrastruktur permukiman sebanyak 450 kawasan permukiman, MBR 30.000 unit
hunian rusunawa dan infrastruktur pendukungnya.
6. Penyelesaian Banjir Kanai Timur.
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7. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengembangan terpadu
aliran Sungai Bengawan Solo.
8. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pernanfaatan tanah untuk kepentingan urnurn secara
rnenyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan ruang secara terpadu.
9. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kernenterian/ lernbaga terkait pernanfaatan
tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak.
10. Inventarisasi lahan dan pengendalian pernanfaatan ruang.
11. Pembangunan/rehabilitasi/OP prasarana surnber daya air untuk rnelayani daerah sentra
produksi pertanian.
12. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan daerah untuk rneningkatkan aksesibilitas pusatpusat produksi pertanian rnenuju jaringan jalan nasional dan selanjutnya rnembangun dan
mempreservasi jaringan jalan nasional menuju ke pusat-pusat pemasaran di perkotaan,
pelabuhan, bandara dan kawasan industri utama yang terkait pertanian.

13. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional rnenuju kawasan perbatasan (yang
terdepan dan terluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga Badau,
Simanggaris, dan Nunukan di Pulau Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta
mernfasilitasi pembangunan jalan daerah untuk mernberi akses transportasi di daerah
tertinggal terdepan, terluar dan pasca-konflik.
14. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 20 kawasan, 10.000 desa di
daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman, dan 150 kawasan
perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman
15. Pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol sepanjang 800 Km yang dilaksanakan oleh
Pemerintah sepanjang 141,95 Km Galan Tol Trans Jawa sepanjang 59,95 Km dan Jalan Tol
Non Trans Jawa Prioritas sepanjang 82,00 Km) dan fasilitasi pernbangunan jalan tol yang
dilaksanakan oleh swasta sepanjang 658,05 Km (Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 558,68 Km
dan Jalan Tol Non Trans Jawa Prioritas sepanjang 99,37 Km), rnaupun non-tol pada koridorkoridor dengan intensitas pergerakan barang dan jasa yang tinggi dan berorientasi ekspor
seperti: Pembangunan Jaringan Jalan Tol dan Non Tol Akses Tanjung Priok, Dn; Port
Cikarang dan Gedebage, Bandara Juanda dan Kualanamu, pembangunan jalan-jalan akses
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dari Lintas Timur Sumatera menuju Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, serta
pembangunan jalan-jalan akses dari Pantura Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Priok,
Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan lain-lain.
16. Sebanyak 135 dari 199 kabupaten tertinggal mendapat program pembangunan infrastruktur
perdesaan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan, program air minum dan
sanitasi masyarakat, dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.
17. Fasilitasi terhadap 120 PDAM untuk mendapatkan pinjaman bank dan 260 PDAM
mendapatkan pembinaan teknis.
18. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan total
kapasitas 10.625 liter/ detik.
19. Revisi Perpres No. 67/2005 yang mencakup: (i) penyesuaian ketentuan pelelangan sesuai
Peraturan Pemerintah tentang Jalan Toi (apabila peserta pelelangan kurang dari 2, dapat
dilakukan negosiasi setelah mendapat persetujuan Menteri); (ii) perubahan pemegang saham
sebelum jalan tol beroperasi atas ijin Menteri; dan (iii) perubahan preferensi untuk prakarsa
Badan Usaha dari 10% menjadi 20%.
20. Pembentukan unit Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan
yang secara finansial/komersial masih marginal dan unit tersebut dapat langsung
menggunakan pendapatan tol untuk membangun jalan bebas hambatan lainnya.
21. Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun
2007 sehingga lebih operasional terutama terkait dengan pengaturan dan konsinyasi.
Sebaran target program strategis tiap sektor di Departemen PU dapat dilihat pada Gambar 5.1
s.d. Gambar 5.5 di bawah ini:
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Gambar5.1.
Target Program Strategis sektor SDA sebagai Bagian Program 5 Tahun
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Gambar 5.2.
Target Program Strategis sektor Prasarana Jalan sebagai Bagian Program 5 Tahun (1)
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GambarS.4.
Target Program Strategis sektor Prasarana Jalan sebagai Bagian Program 5 Tahun (3)
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GambarS.5.
Target Program Strategis sektor Permukiman sebagai Bagian Program 5 Tahun
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Rincian program dan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan pada
periode tahun 2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 3,
sedangkan nama program yang akan mewadahinya adalah sebagai berikut:
I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, dengan indikator kinerja outcome-nya:
meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air yang diukur dari:
1. Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terlindunginya sumber-sumber air.
2. Meningkat dan terjaganya keandalan sistem jaringan irigasi (sungai, air tanah dan rawa)
untuk mendukungpusat-pusat produksi pangan nasional.
3. Meningkatnya kapasitas layanan prasarana air baku untuk keperluan pertanian,
domestik (rumah tangga) dan industri.
4. Terlindunginya kawasan dari bahaya banjir, lahar/sedimen dan abrasi.
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5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA WS serta meningkatnya
ketersediaan data dan informasi SDA di pusat, provinsi dan BBWS/BWS.

Sedangkan usulan kegiatan terdiri 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan
yang bersifat generik dan 31 kegiatan yang bersifat teknis dengan indikator kinerja output
sebagai berikut:
1. Pembinaan Program Ditjen. SDA dengan indikator kinerja output-nya: terselenggaranya
perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan
kerjasama intemasional, evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan SDA dan
tersedianya data dan informasi SDA yang diukur dari:
1) Jurnlah dokumen kebijakan dan strategi (Renstra, RKP, dan Renja K/L).
2) Jurnlah dokumen appraisal dan justifikasi kegiatan Balai Wilayah Sungai.
3) Jumlah dokumen penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan SDA.
4) Jurnlah dokumen program kerjasama luar negeri yang berjalan dan yang direncanakan.
5) Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan monitoring program berpinjaman luar
negeri.
6) Jumlah dokumen program dan anggaran (RKA K/ L, DIPA).

7) Jumlah dokumen penyelenggaraan Korueg.
8) Jurnlah dokumen Pengendalian Program Pembangunan SDA.
9) Jurnlah cakupan wilayah pembinaan pengembangan sistem informasi SDA.
10) Tingkat layanan jaringan sistem informasi SDA di tingkat Ditjen SDA.
11) Jurnlah dokumen penyelenggaraan Raker tahunan Ditjen SDA.
12) Jurnlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja termasuk LAKIP yang menjadi
masukan kebijakan.
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13) Jumlah dokumen NSPM berupa panduan dan pedoman perumusan kebijakan dan
strategi, kerjasama luar negeri, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan
evaluasi, dan sistem informasi SDA.
14) Jumlah laporan kegiatan lokakarya/workslwp, koordinasi, konsinyasi, pelatihan, bantuan
teknis dan sosialisasi / diseminasi.
2. Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator kinerja outputnya
terselenggaranya pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada
sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air,
kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian
pengelolaan sumber daya air yang diukur dari:
1) Ditetapkan dan disosialisasikannya status wilayah sungai dengan Keputusan Presiden.
2) Ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan
Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS).
3) Jumlah dokumen Pola Pengelolaan SDA (PSDA) WS yang telah disusun dan ditetapkan
untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat.
4) Jumlah dokumen Rencana PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah
Sungai kewenangan Pusat.
5) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola PSDA di WS
yang dokumen polanya telah ditetapkan.
6) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana PSDA di
WS yang dokumen rencananya telah ditetapkan.

7) Jumlah dokumen Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air (PP HGA) dan Pedoman
Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA).
8) Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan River Basin Organization Performance Bench.marking
(RBO PB) beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB.
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9) Jumlah Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
10) Terfasilitasinya jumlah wadah koordinasi PSDA di daerah (Dewan SDA Provinsi (DSDAP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA WS)) yang terbentuk
dan terfasilitasinya sekretariat wadah koordinasi.
11) Terfasilitasinya jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam pengelolaan SDA pada
BB/BWS.
12) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah
dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA.
13) Jumlah dokumen MoU Pengelolaan SDA Kelembagaan.
14) Jumlah pembinaan AMDAL yang dilaksanakan Dit. BPSDA ke BBWS/BWS.
15) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan Studi Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana
Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) oleh BBWS/BWS sesuai pedoman.
16) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
oleh BBWS/BWS sesuai pedoman.
17) Konsep Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
Sumber Air.
18) Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang ditetapkan.
19) Jumlah pembinaan pengelolaan kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang
dilaksanakan oleh Dit. BPSDA ke BBWS/BWS.
20) Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan Dit
BPSDA ke BBWS/BWS.
21) Terkendalinya pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan BBWS/BWS.
22) Tersedianya Konsep Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air.
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23) Tersedianya Konsep Rancangan Permen PU tentang Pengelolaan Banjir Komprehensif.
24) Ketersediaan informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan
sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan surnber daya air, kemitraan dan peran
rnasyarakat dalarn pengelolaan surnber daya air, serta pengendalian pengelolaan SDA.
25) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jalinan kemitraan dan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA.
26) Jumlah waduk, danau dan embung yang telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.
27) Jumlah MoU pengelolaan SDA dengan pihak swasta yang telah disepakati.
28) Jumlah Propinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam tata guna air dan pernberdayaan
P3A.
29) Jumlah lokasi yang masyarakatnya telah diberdayakan dalam penanganan banjir.
30) Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan kualitas air.
31) Jumlah balai yang peralatan pengolah datanya lengkap dan berkondisi baik.
32) Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan mendapatkan
sertifikasi standard mutu.
33) Jumlah pengelola hidrologi yang mengernbangkan SIM hidrologi dan kualitas air.
34) Jumlah pengelola yang mernpublikasi dan rnendiseminasikan data dan informasi
hidrologi dan kualitas air.
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA dengan
indikator kinerja output-nya: terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif kepada
semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang diukur dari:
1) Jumlah dokumen kepegawaian/ ortala.
2) Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK).
3) Jumlah koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi.
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4) Jumlah kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara.
5) Jumlah draf materi kebijakan/peraturan perundang-undangan yang diproses dan
dilegalisasi.
6) Jumlah dokumen SABMN.
7) Jumlah laporan informasi pengelolaan SDA kepada publik.

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional
(DSDAN) dengan indikator kinerja output-nya: terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan untuk membantu Presiden dalam i) Merumuskan kebijakan nasional serta strategi
pengelolaan SDA, ii) Memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai dan
Cekungan Air Tanah, iii) Merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi, dan iv) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak
lanjut kebijakan pengelolaan SDA yang diukur dari:
1) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
2) Tersosialisasinya kebijakan nasional PSDA di tingkat provinsi.
3) Tersosialisasinya Dewan SDA Nasional.
4) Terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya koordinasi
PSDA.
5) Tersebarnya informasi mengenai aktivitas DSDAN melalui media cetak dan elektronik.
6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan
SDA tingkat nasional.

7) Terumuskannya strategi pengelolaan SDA pada WS lintas negara.
8) Terumuskannya rancangan kebijakan pengelolaan SDA.
9) Jumlah rekomendasi/ saran DSDAN kepada Presiden.
10) Jumlah tenaga ahli/pakar yang disediakan untuk membantu tugas DSDAN.
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5. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (0 dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan
Pemanfaatan Air Tanah dengan indikator kinerja output-nya: meningkatnya penerapan
kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan 0 dan P bidang Irigasi,
Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah yang diukur dari:
1) Jumlah dokumen perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan bidang
irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang
irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang irigasi,
penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah.
5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA
bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.
6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA
bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.
7) Jumlah frekuensi pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.

8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencaan teknik dalam rangka
pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada
provinsi dan kabupaten/kota.
9) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka
pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada
provinsi dan kabupaten/kota.
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10) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik persiapan dan pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka pengelolaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.
11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi,
penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang
irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah.
14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah.
15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang
irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.
16) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang irigasi, penyediaan air
baku dan pemanfaatan air tanah.
17) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah.

6. Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pembinaan OP Bidang Rawa Dan Pantai dengan indikator kinerja output-nya: meningkatnya
penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan OP bidang rawa
dan pantai yang diukur dari:
1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan
lainnya) bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang
rawa, tambak dan pengamanan pantai.
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3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang rawa, tambak dan
pengamanan pantai.
4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan terkait bidang rawa, tambak dan pengarnanan
pantai.
5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA
bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA
bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka
pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan
Kabupaten/ Ko ta.
9) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka
pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
10) Jumlah frekuensi dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalarn rangka pengelolaan
SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.
11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa,
tambak dan pengamanan pantai.
12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang
rawa, tambak dan pengamanan pantai.
13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang rawa, tambak dan pengamanan
pantai.
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15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang
rawa, tambak dan pengamanan pantai.

7. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP
Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan dengan indikator kinerja output-nya:
meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan OP bidang
sungai, danau, waduk dan bendungan yang diukur dari:
1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan
lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang
sungai, danau, waduk dan bendungan.
3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau,
waduk dan bendungan.

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan
bendungan.
5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA
bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/ BWS.

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA
bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.
7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap
BBWS/BWS.
8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka
pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada Provinsi dan
Kabupaten/ Ko ta.
9) Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA
bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
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10) Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada
provinsi dan kabupaten/kota.
11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai,
danau, waduk dan bendungan.
12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang
sungai, danau, waduk dan bendungan.
13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.
14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan
bendungan.
15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang
sungai, danau, waduk dan bendungan.
16) Jumlah pembinaan pemantauan keamanan bendungan.
17) Jumlah pembinaan analisis keamanan bendungan.
18) Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan.
19) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang sungai, danau, waduk
dan bendungan.
20) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

8. 31 kegiatan teknis dengan nama "pelaksanaan pengelolaan SDA WS .... " (nama dan
jumlah WS sesuai dengan nama dan jumlah Balai Besar/Balai Wilayah Sungai sebanyak 31
buah) dengan indikator kinerja output-nya: terselengaranya pengelolaan SDA di WS .....
(sebanyak 31 WS sesuai dengan nama dan jumlah BBWS/BWS) yang diukur dari:
1) Jumlah waduk/ embung/ situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun.
2) Jumlah waduk, situ, dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi.
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3) Jumlah waduk, situ, dan bangunan penampung air lainnya yang di 0 dan P.
4) Jumlah kawasan yang diperbaiki sabuk hijaunya.
5) Jumlah infrastruktur irigasi yang dibangun/ ditingkatkan.
6) Jumlah infrastruktur irigasi yang direhabilitasi.
7) Jumlah infrastruktur irigasi yang di OP.
8) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang dibangun/ ditingkatkan.
9) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang direhabilitasi.
10) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang di operasikan dan dipelihara.
11) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan.
12) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang direhabilitasi.
13) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang di OP.
14) Jumlah infrastruktur tata air tambak yang dibangun/ ditingkatkan.
15) Jumlah infrastruktur tata air tambak yang direhabilitasi.
16) Jumlah infrastruktur tata air tambak yang di OP
17) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun/ ditingkatkan.
18) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang direhabilitasi.
19) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang di OP.

20) Panjang sarana/ prasarana pengendalian banjir yang dibangun.
21) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi.
22) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang di OP.
23) Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun.
24) Jumlah sarana/ prasarana pengendali lahar / sedimen yang direhabilitasi.
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25) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang di OP.
26) Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun.
27) Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki.
28) Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara.
29) Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS.
30) Jumlah rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan SDA.
31) Jumlah monitoring Tugas Pembantuan (TP) OP SDA.
32) Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA.

9. Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan dengan indikator kinerja output-nya:
terselenggaranya pemberian dukungan teknis, pengkajian dan penyiapan saran teknis serta
pemantauan perilaku terhadap bendungan yang diukur dari:
1) Jumlah pelatihan keamanan bendungan.
2) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan Bendungan.
3) Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendungan.
4) Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan.
5) Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan.
6) Jumlah NSPM tentang Keamanan Bendungan.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan indikator kinerja outcome:
meningkatnya tingkat penggunaan jalan secara nasional dan menurunnya waktu tempuh
rata-rata antar-pusat kegiatan nasional yang diukur dari:
1. Tingkat penggunaan jalan secara nasional.
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2. Prosentase penurunan waktu tempuh rata-rata antar-pusat kegiatan nasional: 5%.
3. Terbentuknya sistem jaringan jalan secara nasional yang efektif dan efisien serta terintegrasi
antara jalan nasional, provinsi, kabupaten/ kota.
Sedangkan usulan kegiatannya betjumlah 8 (delapan) kegiatan den gan dilengkapi indikator
kinetja output sebagai berikut:
1. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Manajemen Jalan dengan indikator
kinetja output-nya: terkoordinasikannya kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
manajemen jalan yang diukur dari:
1) Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung operasional.
2) Prosentase pemenuhan SDM Satker dari PNS Pusat.
3) Prosentase pemenuhan jumlah penilik Jalan.
4) Jumlah dokumen reformasi birokrasi.
5) Prosentase laporan keuangan Satker yang terkonsolidasikan yang konsisten dan tepat
waktu.
6) Prosentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang dapat diinventarisasi dan
direvaluasi.

7) Jumlah Peraturan Menteri yang dilegalisasi.
8) Jumlah kegiatan pelatihan/ sosialisasi/ diserninasi.
9) Jumlah lokasi penanganan tanggap darurat/ peketjaan mendesak akibat bencana alam
yang dapat ditangani.
10) Jumlah laporan evaluasi/kajian penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan.
11) Prosentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan
administrasi tuntutan ganti rugi.
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12) Prosentase penyelesaian SOP.
13) Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Unit Sistem Manajemen Mu tu.

2. Perencanaan, Pernrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan dengan indikator
kinetja output-nya: tersusunnya perencanaan, program dan anggaran penyelenggaraan jalan
yang diukur dari:
1) Jumlah dokumen Renstra.
2) Jumlah dokumen fungsi dan status jalan.

3) Jumlah dokumen Readiness Criteria.
4) Jumlah FeasibilihJ Study.
5) Jumlah dokumen program 3 (tiga) tahunan (MTEF).
6) Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan PLN.

7) Jumlah dokumen program 3 tahunan (MTEF).
8) Prosentase data kondisi jalan yang tepat waktu.
9) Jumlah dokumen informasi penyelenggaraan jalan.
10) Jumlah dokumen Lakip yang tersusun.
11) Jumlah dokumen laporan triwulan capaian kegiatan.
12) Jumlah dokumen review harga satuan jalan dan jembatan.
13) Jumlah dokumen PBME yang tersedia.
14) Jumlah dokumen konsep NSPK penyelenggaraan jalan daerah.
15) Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi.
16) Jumlah dokumen masukan rencana definitif DAK.
17) Jumlah dokumen Juknis dan Kriteria Teknis DAK.
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3. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dengan indikator kinetja
output-nya: terbinanya teknik preservasi dan peningkatan kapasitas jalan yang diukur dari:
1) Jurnlah dokurnen NSPK dan SPM.
2) Jurnlah pelaksanaan koordinasi, diserninasi, sosialisasi, dan pernbinaan teknis.
3) Jurnlah unit peralatan dan bahan jalan/ jernbatan untuk rnendukung kegiatan
pelaksanaan.
4) Jurnlah pendampingan teknis dan dukungan teknis perencanaan dan teknik lainnya.
5) Jurnlah rekomendasi teknis penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana.
6) Jurnlah dokumen AMDAL.

7) Jurnlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jernbatan.
8) Jurnlah bantuan teknis jalan dan jembatan.
9) Jurnlah monitoring dan evaluasi penerapan NSPK.
10) Jurnlah Laboratoriurn yang telah bersertifikat (SNI).

4. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan
Bebas Hambatan dan Perkotaan dengan indikator kinetja output-nya: terfasilitasinya dan
terbinanya pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan bebas hambatan dan
perkotaan yang diukur dari:
1) Jurnlah dokumen kebijakan investasi dan studi kelayakan jalan bebas hambatan.
2) Jurnlah dokumen perencanaan teknik jalan bebas harnbatan dan jalan perkotaan.
3) Luas lahan yang dibebaskan.
4) Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun.
5) Jurnlah Laporan evaluasi kinetja penyelenggaraan jalan bebas hambatan.
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6) Jumlah standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan perkotaan.

7) Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan perkotaan.
8) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan
perkotaan.

9) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan
perkotaan.
10) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan
teknis.

11) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
5. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan
Daerah Wilayah Barat dengan indikator kinerja output-nya: terbinanya pelaksanaan
preservasi dan peningkatan kapasitas jalan serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan
daerah di Wilayah Barat yang diukur dari:
1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan.
2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan.
3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan
teknis.
4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan provinsi, kabupaten/kota.
5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
6) Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis
pelaksanaan tepat waktu.

6. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan
Daerah Wilayah Timur dengan indikator kinerja output-nya: terbinanya pelaksanaan
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preservasi dan peningkatan kapasitas jalan serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan
daerah di Wilayah Timur yang diukur dari:
1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinetja pelaksanaan jalan dan jembatan.
2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan.
3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi.
4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan dan penyuluhan NSPK jalan
provinsi, kabupaten/kota.
5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.
6) Prosentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis
pelaksanaan tepat waktu.

7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan indikator kinerja
output-nya: terlaksananya kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional yang
diukur dari:
1) Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat preservasi:
a)

Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin.

b)

Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin.

c)

Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/ preventif /berkala.

d)

Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/ preventif/berkala.

e)

Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur.

f)

Panjang jembatan yang mendapat penggantian.

2) Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat peningkatan kapasitas:
a)

Panjang jalan yang dibangun baru.
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b)

Panjang jembatan yang dibangun baru.

c)

Panjang jalan yang mendapat pelebaran.

d)

Panjang fly over dan underpass yang dibangun.

e)

Panjang terowongan yang dibangun (m).

3) Jumlah lajur kilometer jalan nasional.

4) Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan.
5) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan.

a)

Dokumen DED.

b)

Dokumen Pengawasan.

6) Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana.
7) Ketjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan.
8) Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi AMP.

9) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manajemen mutu.
10) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik.

11) Prosentase pencapaian tingkat kemantapan permukaan jalan nasional.
12) Prosentase jumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat.
8. Penyelenggaraan Jalan Toi dengan indikator kinetja output-nya: terselenggaranya dukungan
pemerintah pada pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol yang terukur yang
diukur dari:
1) Panjang jalan tol yang terbangun oleh swasta.

2) Fasilitasi Badan Layanan Umum (BLU) yang tersalurkan untuk pengadaan tanah jalan
tol.
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3) Dukungan pemerintah pada pembangunan jalan tol.
4) Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan tol.
5) Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan dan operasional penyelenggaraan
jalan tol.
6) Jumlah laporan kebijakan bundling untuk jalan tol trans Jawa.

7) Jumlah laporan kajian kebijakan strategis penyelenggaraan jalan tol.

III. PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan indikator kinerja

outcome-nya: meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam
pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi
terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan yang diukur dari:
1. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantuan
teknis (bantek) permukiman.
2. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek
bangunan gedung dan lingkungan.
3. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan
bantek pengelolaan air limbah dan drainase.
4. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan
bantek pengelolaan persampahan.
5. Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan
bantek air minum.
6. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi,
serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.
7. Dukungan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya.
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Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 7 (tujuh) buah dengan dilengkapi indikator output.
Penjelasannya sebagai berikut.
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Dalam Pengembangan Permukiman dengan indikator
kinerja output-nya: meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan
standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman yang diukur dari:
1) Jumlah NSPK nasional pengembangan permukiman yang dihasilkan.
2) Pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang permukiman.
3) Pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Kata (SPK) di daerah.
4) Pendampingan penyusunan RPKP perkotaan dan perdesaan di daerah.
5) Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan permukiman kumuh
perkotaan di kabupaten/kota.
6) Penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, pelatihan dan lokakarya bagi pemda,
masyarakat dan swasta.

2. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara dengan indikator kinerja output-nya:
meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan
serta kualitas hasil pembangunan bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diukur
dari:
1) Jumlah NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan.
2) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat bantek dan pendampingan penyusunan NSPK
penataan bangunan gedung dan lingkungan.
3) Jumlah kawasan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL).
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4) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran (RISPK).
5) Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Penataan dan
Revitalisasi Kawasan.
6) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka
Hijau (RTH).

7) Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan
Kawasan Permukiman Tradisional Bersejarah.
8) Jumlah provinsi yang melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan penataan
bangunan dan lingkungan, pelatihan Training of Trainers (TOT), penyelenggaraan
bangunan gedung, penataan lingkungan dan pendataan serta pengelolaan gedung dan
rumah negara, dengan mengundang seluruh kabupaten/kota.
9) Jumlah provinsi yang melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk
gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa kabupaten/kota terpilih yang
ada pada masing-masing wilayahnya.
3a. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Sanitasi Lingkungan (Air limbah) dengan indikator
kinerja output-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis,
pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang sanitasi dan persampahan yang diukur dari:
1) Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun.
2) Jumlah bantek, bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah.
3) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah.
4) Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah.
3b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Sanitasi Lingkungan (drainase) dengan indikator
kinerja output-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis,
pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang sanitasi dan persampahan yang diukur dari:
1) Jumlah NSPK untuk pengelolaan drainase yang tersusun.
2) Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase.
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3) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase.
4) Jumlah monev kinerja pengembangan drainase.
3c. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola
lnvestasi Persampahan dengan indikator kinerja output-nya: meningkatnya pelayanan
perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang
sanitasi dan persampahan yang diukur dari:
1) Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun
2) Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan
3) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan
4) Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan
5) Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang
persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola
Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja outputnya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan
standarisasi teknis dibidang air minum yang diukur dari:
1) Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun.

2) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pengembangan SP AM sesuai

NSPK.
3) Jumlah Rencana lnduk SPAM yang siap dilaksanakan.

4) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengembangan air minum.
5) Jurn.lah PDAM yang memperoleh pembinaan.
6) Jumlah pengelola air minum non-PD AM yang memperoleh pembinaan.

7) Jumlah monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum.
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8) Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS.
9) Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank.
10) Jumlah studi alternatif pembiayaan.
11) Jumlah provinsi yang melakukan kampanye.
12) Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air.
5. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan indikator kinerja output-nya
diukur dari:
1) Terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran.
2) Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai.
3) Meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi
keuangan dan akuntansi.
4) Terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum.
5) Terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan.
6) Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan habitat.
6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi
Serta Evaluasi Kinerja lnfrastruktur Bidang Permukiman dengan indikator kinerja output
diukur dari:
1) Penyusunan kebijakan dan strategi Bidang Cipta Karya.
2) Penyusunan program dan anggaran Bidang Cipta Karya.
3) Penyusunan kerjasama luar negeri dan pola investasi.
4) Penyusunan evaluasi dan kinerja Bidang Cipta Karya.
5) Penyusunan data dan informasi Bidang Cipta Karya.
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7. Dukungan Dukungan Pengaturan, Pernbinaan, Pengawasan, Pengenbangan Surnber
Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengernbangan Sistern Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi yang diukur dari:
1) Jumlah sosialisasi/ diseminasi penerapan NSPK.

2) Jumlah PDAM/kabupaten/kota yang difasilitasi untuk menyelenggarakan SPAM sesuai
NSPK.

3) Jumlah fasilitasi SDM/ institusi penyelenggaraan SPAM.
4) Jumlah laporan publikasi/ informasi tentang penyelenggaraan SPAM.
5) Jumlah laporan konsep kebijakan dan strategi pengembangan SP AM.

6) Jumlah mediasi dan fasilitasi untuk penyelesaian masalah penyelenggaraan SPAM.
7) Jumlah fasilitasi untuk tahapan persiapan, pelaksanaan, monev KPS.
8) Jumlah laporan pengembangan altematif model penyelenggaraan/ pembiayaan/ pola
investasi SPAM dan sanitasi.
9) Jumlah lokasi monev penyelenggaraan air minum dan sanitasi.

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN dengan indikator
kinerja outcome-nya: meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur permukiman yang
diukur dari:

1. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman.
2. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya.
3. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah.
4. Jumlah kawasan genangan yang terangani pelayanan drainase.
5. Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahan.
6. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten.
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Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 6 (enam) buah dengan dilengkapi indikator output.
Penjelasannya sebagai berikut.
1. Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman yang diukur dari:
1) Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani.
2) Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur
pendukungnya.
3) Jumlah kawasan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
dilayani infrastruktur permukiman.
4) Jumlah kawasan permukiman yang mendapatkan dukungan fasilitas mitigasi bencana.
5) Jumlah kawasan perdesaan pusat pertumbuhan yang mendapat pelayanan infrastruktur
permukiman.
6) Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.

7) Jumlah daerah tertinggal yang mendapat pelayanan infrastruktur permukiman.
8) Jumlah kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang mendapat pelayanan
infrastruktur permukiman.

2. a.
Penyelenggaraan
Pembangunan
Bangunan
Kawasan/Lingkungan Permukiman yang diukur dari:

Gedung

dan

Penataan

1) Jumlah bangunan gedung negara dan bersejarah yang mendapatkan pengembangan.
2) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat
prasarana aksesibilitas bangunan gedung.

dukungan pengembangan sarana dan
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4) Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan
yang direvitalisasi.
5) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang
Terbuka Hijau (RTH).

6) Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman
tradisional dan bersejarah.
7) Jumlah provinsi yang mendapat pengembangan Pusat Informasi Pengembangan
Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
2. b. Penyelenggaraan Penataan KawasanfLingkungan Permukiman melalui pemberdayaan
masyarakat yang diukur dari:

1) Jumlah kelurahan/ desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (P2KP/PNPM).

2) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan Rehabilitasi dan Rekontruksi
Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat - Java Reconstniction Fund
(REKOMPAK-JRF).
3a. Pengelolaan Pengembangan lnfrastruktur Sanitasi Lingkungan (air limbah) yang diukur
dari:
1) Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site.
2) Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site.
3b. Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan (drainase) yang diukur
dari:
Berkurangnya jumlah luas genangan.
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3c. Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan yang diukur dari:
1) Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan.
2) Jumlah prasarana pengumpulan sampah.
3) jumlah prasarana persampahan terpadu 3R.

4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diukur dari:
1) Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan).
2) Jumlah IKK yang terfasilitasi.
3) Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan).
4) Jumlah kawasan yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan,
terpencil, KAPET) .
5) Jumlah kawasan yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan).

5. Dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diukur dari:
1) Tersedianya prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada lokasi pasca
bencana/konflik sosial.
2) Tersedianya prasarana air minum dan air limbah pada lokasi pasca bencana/konflik
sosial.
3) Terpenuhinya cadangan
bencana/konflik sosial.

mendesak

bidang

permukiman

pada

lokasi

pasca
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V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan indikator outcome-nya:
tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian
perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan
pennukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan semakin berkurangnya
konflik-konflik pemanfaatan ruang yang diukur dari:
1. Jumlah kementerian/lembaga, provinsi/kabupaten/kota yang RPJM-nya sesuai dengan
RTRWN dan RTRW.
2. Prosentase kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur, terutama
infrastruktur PU dan permukiman dengan RTRW.
3. Prosentase berkurangnya konflik-konflik pemanfaatan ruang.

Kegiatannya berjumlah 7 (tujuh) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output.
Uraiannya adalah sebagai berikut:
1.Penyusunan dan Sosialisasi NSPK Serta Pengawasan Teknis dalam Bidang Penataan Ruang
dan Pembinaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dengan
output: tersusunnya dan tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik
bidang penataan ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS bidang
penataan ruang, yang diukur oleh indikator kinetja:
1) Jumlah NSPK bidang penataan ruang.
2) Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang.
3) Jumlah penyelenggaraan kampanye publik.
4) Jumlah pengawasan teknis bidang penataan ruang.
5) Jumlah PPNS yang dibina.
6) Laporan keuangan dan barang milik negara.
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2. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang, Fasilitasi Penataan Ruang Antar Wilayah clan
Persetujuan Substansi RTRW Provinsi/Kabupaten d engan output: terselenggaranya
pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi clan kabupaten, fasilitasi penataan ruang
wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan clan agropolitan, kawasan anclalan
dan koridor, penyelenggaan persetujuan substansi RTRW provinsi clan kabupaten serta
koordinasi lintas provinsi, diukur oleh indikator kinerja:
1) Jumlah provinsi yang memperoleh penguatan kapasitas melalui dekonsentrasi bidang
penataan ruang.
2) Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi bidang
penataan ruang.
3) Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi.
4) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang
kabupaten pemenang PKPD.
5) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah
kabupaten.
6) Jumlah
kabupaten yang
mendapatkan
wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan.

bimbingan

teknis

pengembangan

7) Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi.
8) Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah
lintas provinsi.
9) Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah.
10) Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten.
11) Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 (tujuh) pulau dan kepulauan.
12) Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara.
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3. Perencanaan Tata Ruang Serta Koordinasi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan output:
terselenggaranya kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana
penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulaufkepulauan dan kawasan strategis nasional
dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan, yang diukur oleh indikator kinerja:
1) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2) Perpres tentang penataan ruang Pulau/Kepulauan dan kawasan strategis nasional.
3) Monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN dan RTR pulau/kepulauan.
4) Monitoring dan evaluasi program infrastruktur bidang Pekerjaan Umum.
5) Kerja sama penataan ruang antarnegara.
6) Fasilitasi pelaksanaan tugas BKPRN.
7) Penerbitan Buletin Tata Ruang.
8) Fasilitasi partisipasi dalam forum intemasional.
9) Kajian teknis penataan ruang nasional.
10) Jumlah laporan keuangan dan administrasi barang milik negara.
4. Perencanaan Tata Ruang Serta Koordinasi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Metropolitan Serta Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan
Perkotaan dengan output: terselenggaranya penyediaan basis data infonnasi perkotaan,
kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan
perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan
perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota yang diukur oleh indikator
kinerja:
1) Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan.
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2) Jumlah kajian kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan.
3) Jumlah kawasan metropolitan yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan
kapasitas kelembagaannya.
4) Jumlah kota (PKN+PKW) yang memperoleh pembinaan
pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

teknis

pelaksanaan

5) Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas
pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.
6) Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RTRW kota dan RDTR kota.

7) Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.

5. Penyiapan Kebijakan, Program dan Anggaran, Pengembangan Sistem Informasi, serta
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penataan Ruang dengan output: tersedianya
jakstra, program dan anggaran, evaluasi kinerja, data dan informasi, dan kerjasama luar
negeri bidang penataan ruang, serta laporan keuangan dan administrasi barang milik negara
yang diukur oleh indikator kinerja:
1) Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang.
2) Jumlah kegiatan pemrograman dan penganggaran bidang penataan ruang.
3) Jumlah kegiatan evaluasi kinerja bidang penataan ruang.
4) Jumlah kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang.
5) Jumlah kegiatan pengelolaan ketjasama luar negeri bidang penataan ruang.
6) Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.
6. Penyelenggaraan Manajemen, Administrasi, Hukum dan Teknis lainnya Ditjen Penataan
Ruang dengan output: terselenggaranya fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang, bantuan hukum, peningkatan teknis administrasi, dan manajemen
SDM Ditjen Penataan Ruang yang diukur oleh indikator kinerja:
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1) Jumlah kegiatan legalisasi dan bantuan hukum bidang penataan ruang.
2) Jumlah kegiatan teknis administrasi Ditjen Penataan Ruang.
3) Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang.

7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyebarluasan
Informasi Penataan Ruang dengan output: tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang, terselenggaranya pelatihan dan penyebarluasan informasi bidang penataan
ruang serta tercapainya target penerimaan PNBP Wisma Wisata Werdhapura yang maksimal
yang diukur oleh indikator kinerja:
1) Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang.
2) Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang penataan ruang.
3) Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang.
4) Jumlah prosentase penerimaan PNBP dari Wisma Wisata Werdhapura.

VI. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM dengan indikator kinerja outcome-nya:
terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Dep. Pekerjaan
Umum yang diukur dari:
1. Prosentase evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an yang dimanfaatkan.
2. Prosentase perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program
serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum serta
kegiatan strategis lainnya.
3. Jumlah peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dari nilai riil
keseluruhan BMN Dep. PU dan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib.
4. Jumlah laporan LRA dan neraca yang akurat dan tepat waktu.
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5. Prosentase pelaksanaan pembinaan pegawai dan pengelolaan organisasi dan tata
laksana.
6. Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/ Juknis/Juklak bid, PU yang
hasilkan.
7. Jumlah publikasi dan pemberitaan positif departemen di media massa.
8. Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan
yangbaik.
9. Jumlah pelayanan data bidang peketjaan umum dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
10. Jumlah peserta dil<lat yang dilatih dfalam mengisi kesenjangan kompetensi yang
ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan.
Adapun kegiatannya betjumlah 11 (sebelas) buah yang memiliki indikator kinerja output.
Uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta
Pembinaan PHLN dengan indikator kinerja output-nya: tersusunnya perencanaan program clan
anggaran, terlaksananya rencana clan program serta terlaksananya administrasi kerjasarna
luar negeri bidang pekerjaan umum serta kegiatan strategis lainnya yang diukur dari:
1) Jumlah laporan penyusunan acuan/pedoman dalam perencanaan dan pemrograman 5
tahunan serta keterpaduan sektor.
2) Jumlah laporan penyusunan rencana ketja/program dan anggaran tahunan bidang PU.
3) Jumlah kegiatan pemantauan hasil pelaksanaan anggaran Dep. PU.
4) Jumlah laporan administrasi dan evaluasi dalam bentuk usulan-usulan kegiatan yang
akan didanai PHLN dan laporan pelaksanaan PHLN serta jumlah laporan administrasi
ketjasama intemasional.
5) Jumlah laporan pelaksanaan dan pengendalian peketjaan strategis bidang PU lainnya.
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6) Jumlah dokumen penatausahaan dan urusan rumah tangga biro PKLN administrasi.

2. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana dengan indikator kinerja

output-nya: terkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum yang diukur dari:
1) Jumlah laporan kajian/pedoman organisasi dan tata kerja Departemen, sistem

ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian.
2) Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja.
3) Jumlah laporan pengadaan CPNS, penyelenggaraan OT, diklat dan bintek pegawai, serta
kebutuhan formasi pegawai.
4) Jumlah laporan direktori kompetensi dan program KAO.

5) Jumlah laporan kajian/ pedoman kebutuhan kualifikasi pendidikan, Reformasi Birokrasi,
Renstra Biro Kepegawaian dan Ortala, penilaian kinerja PNS dan pola pengembangan
Jafung.

6) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja.

7) Jumlah LAKIP Biro Kepegawaian dan Ortala.
8) Jumlah laporan pegawai yang dimutasi dan didokumentasi, CPNS, PNS serta Jafung.
9) Jumlah laporan juknis/pedoman pengaturan manajemen dan administrasi.
10) Jumlah laporan administrasi pengelolaan tata persuratan.
11) Jumlah laporan administrasi pengelolaan BMN.
12) Jumlah laporan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
13) Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.
14) Jumlah laporan rehabilitasi dan pemeliharaan ruangan kantor.
15) Jumlah laporan rehabilitasi dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
BAB 5 -

41

PROGRAM DAii HEGIATAll

3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Departemen dengan indikator kinerja output-nya :
terkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan departemen secara transparan clan
akuntabel yang diukur dari:
1) Jumlah SDM yang dibina dibidang penatausahaan Penguji, penerbitan SPM dan
fungsional administrasi keuangan.
2) Jumlah RA dan neraca Tingkat Eselon I/ Departemen, penyusunan pedoman peraturan
keuangan dan pembinaan PNBP.
3) Jumlah angkatan diklat fungsional bendahara penerima PNBP serta pembinaan
administrasi dan pengelolaan keuangan.
4) Pembuatan buku juknis/juklak bidang keuangan.
5) Jumlah angkatan pelatihan kewirausahaan SDM pengelola PNBP, manajemen
kewirausahsaan BUMN Perum Dep. PU serta penyelenggaraan sosialisasi peraturan
PNBP.
6) Jumlah SDM yang dibina tentang monitoring clan evaluasi pelaksanaan SAI di lingkungan
Dep. PU.

7) Jumlah laporan pembinaan/ monitoring rekening Satker yang disusun.
8) Jumlah sistem penyampaian LRA dan neraca internal Dep. PU serta sistem
rekonsiliasinya dengan Dep. Keuangan dan sistem informasi keuangan terpadu (SAI)
yang disusun dan dikembangkan.
9) Jumlah pedoman penggabungan SAK dan SIMAK-BMN,
pelaksanaan SAL

neraca wwal dalam rangka

10) Jumlah SK tarif tentang penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT.
11) Fasilitasi pengembangan badan usaha wilayah sungai prioritas.
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4. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta
Bantuan Hukum dengan indikator kinerja output-nya: meningkatnya sistem dan tertib
peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di bidang pekerjaan umum yang diukur
dari:
1) Draft RUU bidang PU dan Permukiman.
2) Draft RPP bidang PU dan Permukiman.
3) Draft Raperpres bidang PU dan Permukiman.
4) Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen).
5) Jumlah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi (Banding), Putusan
Kasasi (MARI) dan Putusan Peninjauan Kembali (MARI).
6) Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), pendampingan dan hasil konsultasi hukum.

7) Jumlah SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak,
kepengacaraan dan per-UU-an yang dibina.
8) Jumlah SOM bidang Sistem Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (SJDIH) yang
dibina.
9) Jumlah provinsi yang dibangun SJDIHnya.
10) Jumlah laporan.
11) Jumlah unit fasilitas kantor.
12) Jumlah laporan pembayaran gaji.

5. Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dengan
indikator kinerja output-nya: tersusunnya kebijakan dan strategi di bidang pekerjaan umum
yang diukur dari:
1) Jumlah kajian pengembangan kebijakan investasi bidang ke-PU-an.
2) Jumlah SDM yang dilatih.
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3) Jumlah kajian pengembangan peraturan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan
bidang PU dan Permukiman
4) Jumlah kajian kebijakan Rencana Strategis.
5) Jumlah SDM terfasilitasi program Renstra.
6) Jumlah pedoman Renstra.

7) Jumlah kajian kebijakan pembangunan
penyelenggaraan pekerjaan umum.

wilayah

dan

keterpaduan

fungsi

8) Jumlah dokumen laporan kinerja pembangunan dan AKIP bidang PU.
9) Jumlah dokumen kajian kinerja bidang PU dan Permukiman
10) Jumlah SDM terfasilitasi.
11) Jumlah SDM yang tersosialisasi.
12) Jumlah kajian isu strategis bidang PU dan Permukiman.
13) Jumlah sarana yang dibutuhkan.
14) Jumlah rencana kegiatan dan anggaran tahunan Pustra.
15) Jumlah laporan penataan kelembagaan Pustra.

6. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik dengan indikator kinerja output-nya:
meningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik yang diukur dari:
1) Jumlah waktu penyediaan kebutuhan pimpinan, keprotokolan, dan administrasi
ketatausahaan.
2) Jumlah materi/bahan rapat pimpinan departemen.
3) Jumlah produk kolateral.
4) Jumlah majalah.
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5) Jumlah pameran, advertorial dan pelaksanaan Malam Penghargaan yang diikuti.
6) Jumlah tayangan di televisi.

7) Jumlah pelaksanaan bintek perpustakaan.
8) Jumlah koleksi buku baru dan buku langka.
9) Penyelenggaraan dokumentasi photo dan video dan kegiatan PNBP.
10) Jumlah judul film.
11) Jumlah penyelenggaraan workslwp peningkatan SDM.
12) Jumlah penyelenggaraan media gathering, peliputan kegiatan pimpinan, Temu Pers
(Press Conference), dialog di TV dan radio.
13) Pemberitaan di situs PU.
14) Pemberitaan di surat kabar dan majalah.
15) Jumlah rapat dengan legislatif, pelaksanaan Bakohumas, Sarasehan humas internal.

7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Dep. PU dengan indikator kinerja
output-nya: terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
Dep. Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien yang diukur dari:
1) Jumlah BMN semesteran, tahunan dan 5 tahunan.
2) Jumlah Laporan database BMN.
3) Jumlah laporan dan Aplikasi program database, bank data BMN.
4) Jumlah pelatihan SIMAK-BMN, penyusunan neraca dan aplikasi lainnya.
5) Jumlah laporan penghimpunan dan penyimpanan dokumen kepemilikan BMN dan
dokumen pemanfaatan/ pemindahtanganan.
6) Jumlah laporan progres sertifikasi, sertifikat dan data klasifikasi keamanan tanah dan
bangunan.
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7) Jumlah laporan progres sertifikasi, sertifikat dan d ata klasifikasi kearnanan tanah dan
bangunan.
8) Jumlah laporan/ dokurnen pengaturan pengelolaan d an penatausahaan BMN
(penghapusan, barang persediaan, kualifikasi kondisi barang, kendaraan dinas
operasional (KDO), rurnah dinas, dll).
9) Jumlah angkatan diserninasi dan sosialisasi peraturan pengelolaan dan penatausahaan
BMN, pelatihan petugas gedung, dan pedornan lainnya.
10) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi proses pengelolaan BMN.
11) Jurnlah laporan pelaksanaan dan penyusunan kajian lingkungan stratejik pengelolaan
BMN.
12) Jumlah laporan rencana dan program pengelolaan BMN.
13) Laporan kinetja tahunan pencapaian kinetja PPBMN.

8. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana serta Dukungan Pelayanan
Departemen dengan indikator kinetja output-nya: terkelolanya sarana dan prasarana rumah
tangga departemen yang diukur dari:
1) Jumlah paket penyusunan NSPM mengenai persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan,
utilitas, Satpam, dan perparkiran, perneliharaan, pernanfaatan, pernbangunan, dan
penggunaan gedung serta lingkungan kantor.
2) Jumlah pembinaan SDM dibidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan di
lingkungan Dep. PU, serta pembinaan utilitas, kesehatan, dan tibkam, pengelolaan
perlengkapan di lingkungan Setjen.
3) Monitoring dan evaluasi kegiatan persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, bidang
utilitas, kesehatan, dan tibkam, kerumahtanggaan serta pengelolaan bangunan dan BMN
di lingkungan Setjen.
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4) Jumlah paket pengendalian kegiatan pengaturan, pembinaan, dan monitoring
(persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan,pengaturan, pembinaan, dan kesekretariatan,
utilitas, kesehatan, dan tibkam ).
5) Jumlah paket kegiatan pelayanan pimpinan (Sekjen dan SAM), kerumahtangaan Biro,
Kepegawaian Biro, gaji/upah, dan kesekretariatan, dan distribusi surat.
6) Jumlah paket kegiatan prasarana fisik (pengelolaan bangunan, lingkungan, dan KDO) .

9. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem lnformasi Bidang Pekerjaan Umum
dengan indikator kinerja output-nya: meningkatnya pembinaan, pengembangan,
pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur serta sistem informasi di bidang pekerjaan
umum yang diukur dari:
1) Jumlah sistern standar data PU.

2) Jumlah pedoman pengelolaan data PU.
3) Jumlah sistem data base spasial bidang PU dan Permukiman.
4) Jumlah Sistem Informasi Geografis infrastruktur peketjaan umum dan permukiman.
5) Jumlah peta tema /data Spasial Infrastruktur tingkat Nasional, Prov. Kab. dan Kata.
6) Jumlah peta tematik/ data dan Informasi Daerah Bencana dan Konflik tingkat provinsi.

7) Jumlah buku induk/Informasi Statistik ke-PU-an Tingkat Nasional.
8) Informasi Statistik ke-PU-an Tingkat Provinsi.
9) Jumlah layanan PU-net.
10) Jumlah paket yang dilelang secara elektronik/ on-line.
11) Jumlah Informasi Dep. PU yang tertayang melalui website.
12) Jumlah pembinaan teknologi informasi dan komunikasi di Dep. PU.
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10. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum
dengan indikator kinerja output-nya: terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan yang
handal di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:
1) Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM (II, III dan IV), Prajab (III, II, dan I), dan
teknis fungsional.
2) Jumlah Kurikulum/modul diklat tersusun dan paket TOT.
3) Jumlah balai, pusat, propinsi/kabupaten/kota yang menyediakan data berupa hasil
evaluasi sebagai masukan arahan manajemen/ pimpinan, kalender, brosur dan leaflet,
katalog, dan roadshow program diklat.
4) Jumlah Balai/Pusat yang menyusun pedoman evaluasi kinerja program dan evaluasi
diklat serta melaksanakan diklat leadership lainnya.
5) Jumlah Pusat dan Balai yang mempunyai prasarana dan sarana (termasuk perpustakaan)
diklat yang memadai.
6) Jumlah pusat dan balai yang tersedia Sistem Informasi Diklat Aparatumya yang efektif.
7) Jumlah pusat dan balai yang meningkatkan kepuasan dan minat konsumen dalam
penyelenggaraan diklat serta mengirimkan pengajar/staf untuk seminar, diklat dll.

8) Jumlah pusat dan balai yang mengirimkan pengajar/staf mengikuti diklat, seminar, dll.
9) Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

VII. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DEPARTEMEN PU dengan indikator kinerja outcome-nya: terwujudnya dukungan sarana dan
prasarana yang memadai di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum yang diukur dari:
1. Prosentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kantor Pusat Departemen.
2. Jumlah sarana dan prasarana fisik.
3. Jumlah kegiatan serta kegiatan prasarana fisik dan pelayanan fisik.
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VIII. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
NEGARA dengan indikator kinerja outcome-nya: meningkatkan kualitas pengawasan dan
pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup Dep. PU yang diukur
dari:
1. Meningkatkan kualitas insfrastruktur.
2. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan/ pedoman pengawasan.
3. Menurunnya tingkat kebocoran dan tertib administrasi (3E dan 2K) daam pembangunan
insfrastruktur di lingkungan PU.
4. Meningkatkan kompetensi/ peran auditor.
5. Meningkatnya pemahaman terhadap GG/GCG.
6. Meningkatnya percepatan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan.
7. Meningkatnya kualitas LAKIP dan Kinerja Eselon I.
8. Meningkatnya kualitas hasil LRA Dep. PU.
9. Meningkatnya kinerja Satker yang didampingi.
10. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran.

Kegiatan yang ada berjumlah 6 (enam) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output.
Uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Pemeriksaan dengan
indikator kinetja output-nya: memberikan pelayanan teknis dan administratif untuk
lingkungan ltjen yang diukur dari:
1) Jumlah kegiatan koordinasi dan perumusan rencana dan program ketja pemeriksaan.
2) Jumlah kegiatan tindak lanjut dan pelaporan pengawasan masyarakat.
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3) Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP.
4) Jumlah kegiatan review LRA.
5) Jumlah laporan hasil tindak lanjut pengawasan Itjen.
6) Jumlah hasil monitoring tindak lanjut.

2. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang
PU di Wilayah I indikator kinerja output-nya: memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I yang diukur dari:
Jumlah kegiatan pemerikasaan dan pengawasan di wilayah I.

3. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang
PU di Wilayah II indikator kinerja output-nya: memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II yang diukur dari:
Jumlah kegiatan pemerikasaan dan pengawasan di wilayah II.
4. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang
PU di Wilayah III indikator kinerja output-nya: memberikan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III yang diukur dari:
Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di wilayah III.

5. Pelaksanaan, Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang
PU di Wilayah IV indikator kinerja output-nya: Memberikan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV yang diukur dari:
Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di wilayah N.
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6. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Khusus indikator kinetja
output-nya: memberikan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang diukur dari:
Jurnlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan khusus.
IX. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PU dengan indikator outcome nya: meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk diterapkan stakeholders (melalui

instansi yang berwenang) yang diukur dari :
1. Prosentase kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi yang
berwenang).
2. Prosentase

SPM(K) terkini yang diberlakukan oleh stakeholders (instansi yang

berwenang).
3. Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders.
4. Prosentase peningkatan kapasitas (SDM, Sarana Prasarana dan Manajemen).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program tersebut terdiri atas 5 (lima) buah dengan
masing-masing indikator output. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dan Pengembangan bidang Sumber Daya Air dengan indikator output-nya:
Meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang Surnber Daya Air yang diukur dari:
1) Jurnlah IPTEK bidang Sumber Daya Air untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi

yang berwenang).
2) Jurnlah penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Sumber Daya

Air.

3) Jurnlah advis teknis yang diberikan kepada stakeholders.

4) Jurnlah Litbang pembangunan Sumber Daya Air yang masuk bursa pilihan IPTEK siap
pakai.
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2. Penelitian dan Pengembangan bidang Jalan dan Jembatan dengan indikator output-nya:
meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang jalan dan jembatan yang diukur dari:
1) Jumlah IPTEK preservasi dan pembangunan ialan dan jembatan untuk diterapkan
stakeholders (melalui instansi yang berwenang).
2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT
jembatan.

SPM(K) bidang jalan dan

3) Jumlah advis teknis yang diberikan kepada stakeholders.
4) Jumlah Litbang preservasi dan pembangunan Jalan dan jembatan yang masuk bursa
pilihan IPTEK siap pakai.
3. Penelitian dan Pengembangan bidang Permukiman dengan indikator output-nya:
meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK Bidang Permukiman yang diukur dari:
1) Jumlah IPTEK perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi untuk
diterapkan stakeholders (melalui instansi yang berwenang).
2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Permukiman
3) Jumlah advis teknis yang diberikan kepada stakeholders.
4) Jumlah Litbang perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi yang masuk
bursa pilihan IPTEK siap pakai.
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Peran Masyarakat
(SEBRANMAS) dengan indikator output-nya: meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang
SEBRANMAS yang diukur dari:
1) Jumlah model kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang.
2) Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang SEBRANMAS.
3) Jumlah advis sosial ekonomi yang diberikan kepada stakeholders.
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4) Jurnlah Litbang manajemen/ kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang yang masuk
bursa pilihan IPTEK siap pakai.

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang dengan indikator
output-nya: Meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan litbang yang
diukur dari:
Jurnlah memorandum yang diacu oleh pusat-pusat litbang (hasil rapat, konsinyasi,
konsensus,dll).
X. PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI dengan indikator kinerja outcome-nya:
meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah yang diukur
dari:
Meningkatnya indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah menjadi 60 poin.
Kegiatannya berjurnlah 6 (enam) buah dengan masing-masing indikator output. Uraiannya
adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan
indikator output-nya: Meningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi
yang diukur dari:
1) Jurnlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah.
2) Jurnlah kerjasama pembinaan dan pengembangan konstruksi dalam dan luar negeri.
3) Jurnlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta laporan triwulan pembinaan dan
pengembangan jasa konstruksi.
4) Jurnlah produk kajian pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
5) Jurnlah penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan pembinaan jasa
konstruksi.
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6) Jumlah produk pengaturan pembinaan jasa konstruksi.

7) Jumlah penyelenggaraan kegiatan Konstruksi Indon esia.
8) Jumlah dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan
laporan.
9) Jumlah dokumen administrasi keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan/SAK).
10) Jumlah dokumen IBKMN (SABMN).
11) Jumlah dokumen kepegawaian/ ortala.
12) Jumlah pengembangan kapasitas aparatur.
13) Jumlah koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi.
14) Jumlah pengelolaan sisten informasi manajemen jasa konstruksi.
2. Pembinaan Usaha Konstruksi dengan indikator output-nya: meningkatnya daya saing,
profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi yang diukur dari:
1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha.
2) Jumlah fasilitasi pengembangan kinerja penyedia jasa.
3) Jumlah fasilitasi akses pasar jasa konstruksi dan perundingan liberalisasi perdagangan
jasa konstruksi.
4) Jumlah fasilitasi pengembangan sarana pendukung usaha konstruksi.
5) Jumlah fasilitasi pengembangan regulasi usaha jasa konstruksi daerah.
6) Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi.

7) Jumlah pembinaan skema pembiayaan konstruksi.
8) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha
konstruksi.
9) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.
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10) Jumlah produk kajian, pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi.
3. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi dengan indikator output-nya: meningkatnya
kualitas produk, transparansi manajemen, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan
konstruksi yang diukur dari:
1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa konstruksi.
2) Jumlah penyusunan rekomendasi proses pengadaan dan tanggapan atas sanggahan
banding.
3) Jumlah pembinaan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMMK).
4) Jumlah fasilitasi pengembangan administrasi kontrak konstruksi.
5) Jumlah pembinaan dan pengembangan Analisis Dampak Lingkungan Konstruksi dan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi.
6) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan
penyelenggaraan konstruksi.

7) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa
konstruksi.
8) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. Pembinaan Teknologi Konstruksi dengan indikator output-nya: Jurnlah inovasi teknologi
konstruksi yang berhasil diimplementasikan (technology proven) yang diukur dari:
1) Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi.
2) Jumlah penerapan dan pemberdayaan teknologi konstruksi.
3) Jumlah penyelenggaraan
konstruksi.

dan

pengembangan

standardisasi

dan

industrialisasi
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4) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan
teknologi serta standardisasi dan industrialisasi konstruksi.
5) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan teknologi serta standardisasi
dan industrialisasi konstruksi.
6) Jumlah produk kajian pembinaan, pengembangan teknologi dan standardisasi
konstruksi, serta kerjasama pendidikan tinggi konstruksi.

5. Pembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Konstruksi yang diukur dari:
1) Jumlah kurikulum kerjasama pendidikan tinggi konstruksi.
2) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi manfaat kerjasama pendidikan tinggi
konstruksi.
3) Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan tinggi
konstruksi.

6. Pembinaan SDM Konstruksi dengan indikator output-nya: peningkatan kuantitas dan
kualitas tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) yang diukur dari:
1) Jumlah pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian dan
keterampilan konstruksi.
2) Jumlah penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.
3) Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa
konstruksi.
4) Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan manajemen teknik (teknisi)
konstruksi dan program pelatihan keahlian dan keterampilan konstruksi.
5) Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen
teknik (teknisi) konstruksi, pelatihan keahlian dan keterampilan konstruksi.
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6) Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) keahlian dan keterampilan
konstruksi.

7) Jumlah pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/ provinsi.
8) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan SDM konstruksi.

9) Jumlah prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar pelayanan pelatihan
berbasis kompetensi.
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iperkirakan jumlah PDB tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.050 triliun (Data Pokok
RAPBN 2010, Departemen Keuangan RI, Agustus 2009). Selanjutnya diperkirakan
pertumbuhan PDB sebesar berada di kisaran 6 - 6,5% per tahun selama 2010-2014
(berdasarkan Visi, Misi, dan Program Aksi Calon Presiden SBY - Boediono, Mei
2009). Adapun nilai proyeksi PDB tahun 2010-2014 per tahunnya seperti digambarkan pada
Tabel 6.1
Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa investasi di bidang infrastruktur ke-PU-an (pusatdaerah) selama tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa angka prosentase-nya hanya berkisar
antara 1,7 - 1,9% saja dari PDB. Berdasarkan hal tersebut prosentase investasi infrastruktur kePU-an diperkitakan masih berkisar antara 1,8 - 2% saja dari PDB selama 2010-2014, den gan
tingkat pertumbuhan yang stabil dan merata setiap tahunnya.
Namun ke depan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6-7% per tahun
diperkirakan dibutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur (secara keseluruhan)
paling tidak 5% dari PDB (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Negara
PPN/Bappenas, Jakarta 12 Agustus 2009), dimana lebih kurang sebesar 2,6 - 3% di antaranya
adalah infrastruktur ke-PU-an.
Adapun kemampuan Pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur (2010-2014)
diperkirakan hanya Rp 450,7 Triliun saja (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
Negara PPN/Bappenas, Jakarta 12 Agustus 2009).
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Tabel 6.1
Prediksi PDB dan Kebutuhan Investasi Pembangunan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman tahun 2010-2014
Triliun R .
1------i<~butuh~;1;~rs;~~i- --

--9

Tahun

PDB

f

!I

Pembangunan Infr~struktur · ;
PUdan Pennukhnan
1
. . .. •- ··-· ... ~ ·-·-·. :i.

2010

6.050

108,9

2011

6.419

122,0

2012

6.817

136,3

2013

7.246

152,2

2014

7.710

169,6

Total

34.242

689,0

Catatan:
1. Hasil perhitungan berdasarkan PDB tahun 2010 sebesar Rp 6.050 Triliun (Data Pokok APBN 2010, Dep.
Keuangan RI, Agustus 2009)
2. Asumsi pertumbuhan PDB sebesar 6 - 6,5 % per tahun (Visi, Misi dan Program Aksi Calon Presiden SBYBoediono, Mei 2009)
3. Asumsi prosentase investasi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 1,8 - 2,2% terhadap PDB
selama tahun 2010-2014

Sehingga berdasarkan data Bappenas, jika sebesar 52% dari total dana yang mampu disediakan
oleh Pemerintah tersebut diperuntukkan bagi Departemen PU, maka selama 2010-2014 nanti
Pemerintah hanya akan mampu menyediakan dana untuk Departemen PU sebesar ± Rp 235
triliun.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Departemen Pekerjaan Umum yang
dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, baik yang bersifat reguler
maupun berupa dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas nasional, dengan
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mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan perkembangan situasi ekonomi gobal, maka
disusun skenario kebutuhan pendanaan yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Skenario 1 Optimis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 20102014 sebesar Rp 553,4 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 31,27% per tahun.
2. Skenario 2 Moderat (a), total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 20102014 sebesar Rp 402,35 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 24,17% per tahun.
3. Skenario 3 Pesimis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014
sebesar Rp 234,96 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 10% per tahun.
Skenario-skenario pendanaan pembangunan infrastruktur Departemen PU tahun 2010-2014
tersebut dianalisis dari beberapa asumsi seperti yang dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.
Berdasarkan hasil prediksi Bappenas, terdapat asumsi awal bahwa pertumbuhan dana APBN
untuk membiayai pembangunan infrastruktur adalah berkisar rata-rata 10% saja per tahunnya,
sehingga alokasi dana APBN untuk Departemen PU setiap tahunnya (2010-2014) adalah
sebagaimana digambarkan pada Tabel 6.2 (Skenario 3, Pesimistis).
Asumsi lain adalah jika yang digunakan adalah pertumbuhan pendanaan APBN yang
dialokasikan oleh Pemerintah kepada Departemen PU mengikuti trend seperti yang terjadi
selama tahun 2005-2009 yang lalu, yaitu sebesar 31,27% per tahun. Dengan berpatokan pada
angka APBN Departemen PU tahun 2009 yang sangat tinggi karena termasuk dana stimulus
fiskal dan BA 999, maka alokasi dana APBN untuk Departemen PU setiap tahunnya (2010 2014) adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 6.2(Skenario1, Optimistis).
Mengingat trend yang telah terjadi selama ini, kemampuan pemerintah yang belum cukup
memadai untuk menyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastrukur, keyakinan
bahwa infrastruktur adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
mengingat kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta
organisasi Departemen PU, maka angka pertumbuhan dana yang dikelola oleh Departemen PU
selama 2010 - 2014 yang dinilai paling moderat diperkirakan adalah sebesar rata-rata 24,17% per
tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada Skenario 2, Moderat (a), pada Tabel 6.2.
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Secara ringkas ketiga skenario pendanaan Departemen PU tahun 2010-2014 per tahunnya
digambarkan pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2
Skenario Pendanaan Departemen Pekerjaan Umum tahun 2010-2014
dalam Triliun Ru iah

SKENARIOl
OPTIMISTIS
SKENARI02
MODERAT
SKENARI03
PESIMISTIS

31,27

59,70

78,40

102,90

135,10

177,30

553,40

a. 57,05

a. 75,48

a. 82,08

a. 91,40

a. 96,34

a. 402,35

a. 24,17

b. 55,047

b. 77,121

b. 83,736

b. 88,108

b. 93,801

b. 397,813

b. 23,54

38,49

42,33

46,57

51,22

56,35

234,96

10,0

Catatan:
Skenario 1 : Prediksi berdasarkan angka APBN Dep. PU tahun 2009 sebesar Rp 45,5 Triliun sebagai tahun dasar,
dimana di dalamnya termasuk dana stimulus fiskal 2009 + BA 999
Skenario 2 : a. Prediksi berdasarkan angka APBN awal Dep. PU 2009 sebesar Rp 34,987 triliun (tidak termasuk
stimulus fiskal 2009 dan BA 999);
b. Prediksi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemenneg PPN/ Bappenas, Jakarta 6 November 2009
Skenario 3: Diambil dari bahan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemenneg PPN/Bappenas, Jakarta, 12
Agustus 2009

Dari ketiga skenario tersebut, Skenario 2, Moderat (a) adalah skenario yang dinilai paling
memungkinkan untuk diterapkan, mengingat:
a. Trend yang terjadi selama ini kemampuan Pemerintah belum cukup memadai untuk
menyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastruktur;
b. Keyakinan bahwa infrastruktur adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan
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ekonomi; dan

c. Mengingat kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM
serta organisasi Departemen PU, maka angka rata-rata pertumbuhan dana yang dikelola
Departemen PU selama tahun 2010-2014 (dengan tahun dasar APBN awal 2009) adalah
sebesar 24,17% per tahun.
Berpatokan pada Skenario 2, Moderat tersebut, dari total kebutuhan investasi infrastruktur kePU-an sebesar Rp 689 triliun selama 2010-2014 (1,8 - 2,2% dari PDB) dimana Pemerintah (Pusat)
diperkirakan hanya akan mampu menyediakan dana untuk Departemen PU sebesar Rp 402,35
triliun saja (atau ± 58,4%), maka sisa ± 41,6% lainnya (Rp 286,65 triliun) diharapkan akan dapat
disediakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebesar Rp 173,371 triliun (Air
Bersih Rp 6,283 triliun dan Jalan Toi Rp 167,088 triliun) dan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp
113,279 triliun baik melalui DAK maupun PAD).
Adapun pola alokasi dana per satminkal (terutama ABC) di lingkungan Departemen PU selama
tahun 2010-2014 diperkirakan akan mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan
dengan apa yang saat ini terjadi (APBN 2005-2009, minus stimulus fiskal dan BA 999), yaitu
26,42% untuk Ditjen SDA (saat ini 30,14%), 52,39 % untuk Ditjen Bina Marga (saat ini 45,5 %), dan
17,15% untuk Ditjen Cipta Karya (saat ini 20,42%) serta sisanya sebesar 4,05% untuk SIB, BPJT,
BPPSPAM, dan Ditjen Penataan Ruang (saat ini 4,39%).
Skenario pendanaan per satminkal, ditambah dengan BPJT dan BPPSPAM selama tahun 20102014 per tahunnya sebagaimana digambarkan pada Tabel 6.3. Skenario ini telah
mempertimbangkan kebutuhan pengembangan jenis infrastruktur, kemampuan organisasi,
SDM, kehandalan manajemen proyek, dan potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah serta pengembangan wilayah, dengan distribusi tingkat pertumbuhan yang
diusahakan secara normal.
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1

Tabel 6.3
Skenario Pendanaan Per Satminkal
Departemen Pekerjaan Umum tahun 2010-2014
(Skenario 2 : Moderat dalam Triliun Rupiah)

47,309

44,~95

210,780

52,39

15,310

15,410

68,990

17,15

1,400

4,720

0,486

2,027

1,200
<

0,442

\

1,389
4,05

402,349

100,00
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encana Strategis (Renstra) Departemen 2010-2014 merupakan arahan
penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang dijabarkan
dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap satminkal di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran-sasaran strategis
departemen.
Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan
memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya
yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam
rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh
karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi
dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi
dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan
efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang
optimal.
Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang
lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacihJ building) sehingga
kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu
lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturanperaturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk
peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/ sosialisasi,
pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK.
Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran satrategis
departemen, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan
pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah
adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan
kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan,
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perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif
pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi,
mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain
dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.
Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana
menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema
kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait
kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)
berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang
sebagian dibangun oleh Pemerintah.
Dengan melaksanakan Renstra Departemen 2010-2014 secara konsisten dan didukung oleh
komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman
dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu
dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera
dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara
horisontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman
akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis departemen yang
mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk
mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung
sektor lainnya akan menjadi kenyataan.
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engacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mandat yang diberikan kepada
Departemen Peketjaan Umum dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu urusan
bidang Peketjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi lagi ke
dalam sub-sub bidang urusan.
Sub bidang dalam bidang Peketjaan Umum yang menjadi mandat Departemen Peketjaan Umum
adalah sebagai berikut:
Sub Bidang Sumber Daya Air

•

Pengaturan, meliputi 1) penetapan kebijakan nasional sumber daya air; 2) penetapan pola
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 3) penetapan rencana pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional; 4) penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai
strategis nasional; 5) pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi
sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air
wilayah sungai strategis nasional; 6) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
(NSPK) pengelolaan sumber daya air; 7) penetapan status daerah irigasi yang sudah
dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan 8) pengesahan pembentukan komisi
irigasi antar provinsi.
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•

Pembinaan, meliputi 1) penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2) penetapan dan
pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah
lintas negara; 3) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 4) pemberian bantuan teknis dalam
pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan kabupaten/kota; 5) fasilitasi
penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air; 6) pemberian
izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/ a tau pembongkaran bangunan
dan/ a tau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi
lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional; 7)
pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 8) pemberdayaan kelembagaan sumber daya
air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

•

Pembangunan/Pengelolaan, meliputi 1) konservasi sumber daya air pada wilayah sungai
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2)
pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai
lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 3) pengendalian daya rusak air yang
berdampak skala nasional; 4) penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat
nasional; 5) pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis
nasional; 6) operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas
provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional; dan 7)
Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis
nasional.
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•

Pengawasan dan Pengendalian, meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional.

Sub Bidang Bina Marga
•

Pengaturan, meliputi pengaturan jalan secara umum dan pengaturan jalan nasional serta
pengaturan jalan tol.

•

Pembinaan, meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional; pengembangan
teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota; pembinaan jalan tol yaitu
penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan
pengembangan.

•

Pembangunan dan Pengusahaan,
pengusahaan jalan tol.

•

Pengawasan, meliputi pengawasan jalan secara umum dan pengawasan jalan nasional.

meliputi

pembangunan

jalan

nasional

dan

Sub Bidang Persampahan
•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan
prasarana dan sarana persampahan.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antarprovinsi.

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan
prasarana dan sarana persampahan secara nasional (lintas provinsi).

•

Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan
secara nasional.
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Sub Bidang Drainase
dan

strategi

nasional

dalarn

•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan
penyelenggaraan drainase dan pernatusan genangan.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan
pengelolaan drainase.

•

Pernbangunan, antara lain fasilitasi penyelesaian rnasalah dan permasalahan
operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.

•

Pengawasan, antara lain evaluasi kinerja penyelenggaraan sistern drainase dan
pengendali banjir secara nasional.

Sub Bidang Air Minum
•

Pengaturan, antara lain pen etapan kebijakan dan strategi nasional pengernbangan
pelayanan air rninurn.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian rnasalah dan p ermasalahan
antarprovinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun
internasional.

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi pernenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) secara nasional.

•

Pengawasan, antara lain pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan SPAM secara nasional.

Sub Bidang Air Limbah
•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan
prasarana dan sarana air limbah.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi penyelesaian permasalahan antarprovinsi yang bersifat
khusus, strategis bail< yang bersifat nasional maupun internacional.
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•

Pembangunan, antara lain fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kotakota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.

•

Pengawasan, antara lain pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana air limbah.

Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan
•

Pengaturan, antara lain penetapan peraturan perundang-undangan, norma, standar,
prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan.

•

Pembinaan, antara lain pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara
bangunan gedung dan lingkungannya.

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung
dan lingkungan.

•

Pengawasan, antara lain pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan
lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.

Sub Bidang Pennukiman
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri,
terdiri dari:
•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan teknis Kasiba dan Lisiba nasional.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan
Kasiba dan Lisiba.

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba
strategis nasional.

•

Pengawasan, antara lain pengawasan
penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.

dan

pengendalian

kebijakan

nasional
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Permukiman Kumuh/Nelayan, terdiri dari:
•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan nasional tentang penang~langan
permukirnan kumuh perkotaan dan nelayan.

•

Pembinaan, yaitu fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam
penanganan permukiman kumuh secara nasional (bantuan teknis).

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi
lokasi yang strategis secara nasional.

•

Pengawasan, antara lain melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan
permukirnan kumuh nasional.

Pembangunan Kawasan, terdiri dari:
•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan
kawasan strategis nasional.

•

Pembangunan, yaitu fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis
nasional.

•

Pengawasan, antara lain pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis
nasional.

Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan

•

Pengaturan, antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan
perkotaan dan perdesaan.

•

Pembinaan, antara lain fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan
pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.

•

Pembangunan, antara lain fasilitasi perencanaan program pembangunan PS perkotaan
dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah.
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•

Pengawasan, antara lain pengawasan clan pengendalian program pembangunan clan
pengelolaan kawasan perkotaan clan perclesaan secara nasional.

Sub Bidang Jasa Konstruksi
•

Pengaturan, antara lain penetapan clan penerapan kebijakan nasional pengembangan
usaha, termasuk upaya menclorong kemitraan fungsional sinergis.

•

Pemberclayaan, antara lain pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.

•

Pengawasan, antara lain pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan
dan ketentuan ketenagakerjaan.

Sub bidang clalam bidang Penataan Ruang, yang menjacli manclat Departemen Peketjaan
Umum terdiri dari:
Sub Bidang Pengaturan, meliputi:
•

Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

•

Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) biclang penataan ruang.

•

Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

•

Penetapan kriteria penentuan clan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang
berskala besar clan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

•

Penetapan kawasan strategis nasional.

•

Penetapan kawasan-kawasan andalan.

•

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.
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Sub Bidang Pembinaan, meliputi:
•

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah.

•

Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.

•

Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

•

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

•

Pendidikan dan pelatihan.

•

Penelitian dan pengembangan.

•

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional.

•

Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

•

Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

•

Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas provinsi.

•

Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi.

Sub Bidang Pembangunan, meliputi:
Perencanaan Tata Ruang
•

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

•

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

•

Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN.

Pemanfaatan Ruang
•

Penyusunan program dan anggaran nasional di bidang penataan ruang, serta fasilitasi
dan koordinasi antar provinsi.

•

Pemanfaatan kawasan strategis nasional.
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•

Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWN

•

Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan sh·ategis nasional serta kawasan
lintas provinsi beketjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

•

Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.

•

Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca
penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

•

Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional.

•

Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.

•

Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
kawasan strategis nasional.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
•

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi.

•

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

•

Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
nasional.

•

Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWN.

•

Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWN.

•

Pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemerintah provinsi tidak
dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.

•

Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak
dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.

•

Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antara provinsi dengan
kabupaten/kota.
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Sub Bidang Pengawasan, meliputi:

•

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional.

•

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.

•

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.
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No
1

Sasaran Pokok
Tenvujudnya
bangsa yang
berdaya saing
untuk mencapai
masyarakat yang
lebih makmur dan
sejahtera

Sasaran
(a)

(b)

Tersusunnya jaringan
infrastruktur
perhubungan yang
andal dan terintegrasi
satu sama lain dan
terwujudnya
konservasi sumber
daya air yang mampu
menjaga
keberlanjutan fungsi
sumber daya air;
Meningkatnya
profesionalisme
aparatur negara pusat
dan daerah untuk
mewujudkan tata
pemerinta.han yang
ba.ik, bersih,
berwibawa, dan
bertanggung jawab,
serta profesiona.l yang
ma.mpu mendukung
pembangunan
nasiona.l.

Arahan Pembangunan
1. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan

Berdaya Saing Global.
a. Dukungan terhadap sektor industri melalui penyediaan
berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif
yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik
(transportasi, komunikasi, energi), serta sarana dan prasarana
teknologi; prasara.na pengukuran, standardisasi, pengujian, dan
pengendalian kualitas;
b. Jasa infrastruktur dikembangkan dengan menerapkan sistem
dan standar internasional, mendukw1g kepentingan strategis
pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri dan
peningkatan kepentingan nasional dalam pengentasan
kemiskinan dan pengembangan kegiatan pereko no mian
perdesaan.
Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan llmu Pengetahuan
2.
dan Teknologi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan
dan energi; penyediaan teknologi transportasi melalui
pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan
anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas
sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan
pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan
pengembangan meka.nisme intermediasi iptek.
3. Prasaran dan Sara.na Yang Memadai Dan Maju
a. Pembangunan prasara.na sumber daya air dia.rahkan untuk
mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (soda/
goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang
seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseimbangan anta.ra
pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan
pengelolaan kebutuhan (de111n11d 111n11age111e11t) dan pendekatan
pengelolaan pasokan (supply 111a11age111e11t). Pengendalian daya
rusak air menguta.makan pendekatan nonkonstruksi melalui
konservasi sumber daya air, keterpaduan pengelolaan daeral1
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No

Arahan Pembangunan

Sasaran

Sasaran Pokok

4.

2

Terwujudnya
pembangunan
yang Jebih merata
dan berkeadilan

(a)

Tingkat
pembangunan yang
makin merata ke
seluruh wilayah
diwujudkan dengan
peningkatan kualitas
hidup dan
kesejah teraan
masyarakat, termasuk
berkurangnya
kesenjangan
antazwilayah dalarn

1.

2.

aliran sungai dan peningkatan partisipasi masyarakat dan
kemitraan di antara pemangku kepentingan.
b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung
kegiatan ekonorni, sosial, dan budaya serta lingkungan dan
di kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah;
serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan
sasaran pembangunan nasional. Untuk pelayanan
transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan
dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis
masyarakat (co1111111111ity based) dan wilayah. Untuk
mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang
dan barang melalui pembangunan jalan bebas hambatan
pada koridor-koridor strategis;
Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi
c.
diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait
lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi,
pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan
ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui
pendekatan tanggap kebutuhan (de111n11d respo11sive npproncil)
dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam
dan lingkungan hid up, sumber daya air, serta kesehatan.
Reformasi Hukum dan Birokrasi. Pembangunan aparatur negara
dilakukan melalui reformasi birokrasi un tuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan untuk mewuj udkan tata
pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu
rnendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang
lainnya.
Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan
potensi dan peluang keunggulan surnberdaya darat dan/atau laut
di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama
pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. dimana Rencana
pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana
tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat
mengembangkan w i!ayah-wilayah tertinggal di sekitamya dalam
suatu sistern wilayah pengernbangan ekonorni yang sinergis.
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No

Sasaran Pokok

Sasaran
kerangka Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;
(b) Kemandirian pangan
dapat dipertahankan
pada tingkat aman
dan dalam kualitas
gizi yang memadai
serta tersedianya
instrumen jaminan
pangan untuk tingkat
rumah tangga;
(c) Terpenuhi kebutuhan
hunian yang
dilengkapidengan
prasarana dan sarana
pendukungnya bagi
seluruh masyaraka t
yang didukung oleh
sistem pembiayaan
perumahan jangka
panjang yang
berkelanjutan, efisien,
dan akuntabel untuk
mewujudkan kota
tanpa permukiman
kumuh;
(d) Terwujudnya
lingkungan
perkotaan dan
perdesaan.

Arahan Pembangunan

3.

4.

5.

6.

Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk
unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi,
sinkrorusasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor,
antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalarn mendukung
peluang berusaha dan investasi di daerah.
Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayahwilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih
cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya
d engan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan
kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan
strategis dalarn satu ' sistem wilayah pengembangan ekonomi' .
Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah
arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung
berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga
dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan
yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat
keamanan, juga dipe rlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian
khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di
perbatasan yang selama iru luput dari perhatian.
Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan
kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada
sistem pembangunan pe rkotaan nasional. Upaya itu diperlukan
untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak
terkendali (11rba11 sprawl & co1111rbatio11), seperti yang terjadi di
wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus
migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan
metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja,
termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil,
terutarna di luar Pulau Jawa.
Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan
dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang
kompak, nyaman, efisien dalarn pengelolaan, serta
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan melalui (1)
penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang serta pengarnanan zona
penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang
tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota
menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut
tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal (dormiton1 taw11)
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Sasaran

Arahan Pembanguna n
saja, tetapi juga menjadi kota mandiri; (2) perevitalan kawasan
kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui
pembangunan kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan
fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas
publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang
terintegrasi antarmoda.
7.
Percepatan pembangw1an kota-kota kecil dan menengah
ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan
dapat menjalankan pera.nnya sebagai ' motor penggerak'
pembangunan wilayah-wilaya.h di sekitarnya maupun dalam
melayani kebutuha.n warga kotanya. Pendekatan pembangunan
yang perlu dilakukan, a.ntara lain, memenuhi kebutuhan
pelayanan dasar perkotaa.n sesuai dengan tipologi kota masingmasing.
8.
Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara
sinergis (hasil produksi wilaya.h perdesaan merupakan backward
linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu
'sistem wilaya.h pengembangan ekonomi'.
9.
Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan
jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan
perdesaan dan kota-kota kecil terdekat; peningkatan akses
informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja,
dan teknologi
10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial
bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilaya.h
agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilaya.h disusun secara hierarki. Dalam
rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a)
kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang
penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas
penerapan dan penegaka..n hukum dalam perencanaan,
pema..nfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Sistem ketahanan pangan diara.hkan untuk menjaga keta.hanan
dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangka..n
kemampuan produksi dalam negeri yang menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup dan didukung oleh sumbersumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan
pembangunan peruma.han yang berkelanjutan, memadai, layak,
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No

Sasaran Pokok

Sasaran

Arahan Pembangunan
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh
prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan
berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri,
dan efisien; (2) pembangunan pembangunan perurnahan beserta
prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi
dan keseirnbangan lingkungan hidup.
13. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum
dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan
aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan
sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan
sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air
minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4)
penyediaan sun1ber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan
air minum dan sanitasi bagi rnasyarakat miskin.
14. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan hak
dasar rakyat melalui peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi
daerah sebagai bagian dar i upaya pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat miskin.

3

Terwujudnya
Indonesia yang asri
dan lestari

Membaiknya pengelolaan
dan pendayagunaan
sumber daya alam dan
pelestarian fungsi
lingkungan hidup yang
dicerminkan oleh tetap
terjaganya fungsi, daya
dukung, dan kemampuan
pemulihannya dalam
mendukung kualitas
kehidupan sosial dan
ekonomi secara serasi,
seirnbang, dan lestari.

1.

2.

3.

Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber
daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya
dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan
air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara
pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management
yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply
management yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan
keandalan pasokan air; serta memperkokoh kelembagaan sumber
daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat.
Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia
melalui identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana
agar dapat diantisipasi secara dini dan adanya perencanaan
wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui
penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
secara konsisten di segala bidang.

Sumber: Rencana PembangunanJan gka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
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TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010- 2014
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Prognun:
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA

AlR

Meningk.ttnya kinerja
pengelolaan sumber
daya air

lndikAtor 011trome:
1.

Menlngkat dan terjaganya
~iun air serta
terllndunginya sumber-sumber air

5,4

mlliarm3

14

miliar m3

JO wtdyk Xk»i·

Di Aceh. Jabar, Jatenr..
Jatim, Kalllm. Ball,
NTB.
JO wtdyk d imulal dan

llilil!illllsin:
Di Aceh. SumuL
S.nten. Jt1tenp,. NTB,

NTT.Sulsel.
LoJws! t•mhuni' YI'

!lil!;w:im;
Sumut, SumhJr,
Lamrun1i,, OKI,

Bantcn. Juh.lr, J.itcn1·~
jJtim,
Yo1~y.:ika rtJ,NT8.

NlT.
~
J ln:h.lhilltasj t1nlJr.i

liin;
lampunr,, Jab.u,

Jatenr,. Jatim, NTB,
Kaltim. Sulsel
Lok,asj cmbyne y.anr
dirnbabilitfMi•

Lampunf., Banten.
OKL. Jateny,.

Yogyalwta. Jatim,
NT8, NTT

l,obsi wtduk yang d j

Q.f
Aceh, Kepri, Lampung.
)•bar. Jateng.
Yogyalwu, Jatim. Ball,
NTB, NTT, Kaltim,
Sulse• Sulbar. Maluku

2.

Meningkat dan terjaganya
keandalan sistem jaringan irigasi
(sungai, air tanah dan rawa) untuk
mendukungpusat-pusat produksi
pangan nasional

2.36

Juta ha jaringan
irigasi

2.8

Juta ha jaringan
irigasi

Acch. Sumut, Sumbar,
Benp,kulu, Jamb•
Babe• Sumsc•
Lampunr,. Banten.
Jatenr.,. Jabar, Jalim .
DIY, IWbar. Kats.•
Kaltenr,, Katlm. Bali

NTB, NTT, Sulu~
Corontalo, Sultenr,.
Sul!.!• Sulb;u, Suhr.i.
Maluku. MJlut. P.ipu.a.

I ba•
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Aceh. Sumut, Riau ,

jaringan irigasi
air tanah

jaringan irigasi
air tanah

Kepri. Sumbar, Jambi,
Bengkulu, SuIMeL
Babel, Lampunr..
Banten. DKl Jabar,
Jaten9,. DIY, Jatim, Bali.
N1T, NTB, Kalbar,
KalseL Kaltenr" Kallim,

Sulut.. Gorontalo,
Sultenp.,. Sultra, Sulsel
Sulbar, Maluku, Papua.

t,5

Ju ta ha jaringan

1,75

reklamasi rawa

juta ha jaringan

Aceh. Sumut, Riau,

re klamasi rawa

Benr,kulu, Sumsel
Babc•Jamb•
Lampunp., K.albJr,

Ka.lteng, Ka.lscl K.Jltiln,
Corontalo, Su lscl
Sultra, Sultcnp, P.1rua

3.

Meningkatnya kapasitas layanan

6,8

m3/ det

54,8

m3/ det

prasarana air baku untuk
keperluan pertanian. domestik
(rumah tangga) dan industri

Ri.iu, Kcpri, Sumb.ir,

jdmbi, Benr,kulu,
Sumsel Babel
l..ampunr,.. B.inh?I\
OKI, J.ibar, J.itim.
Jatc n1',. Yo1w.ik.lrt.i.
B.ili, N TB, NTT',
Kalb.ir, K.Jltcnt',. K<1l~·l,
Kahim, Sulut,
Gurontalo, SultJn)',.
Sultr.i, SulscL Sul~.i r,
Maluku, Malu t, Pur u.1,
lrjab.ir

4.

Terlindunginya kawasan dari
bahaya banjir, lahar/sedimen dan

34

Ribu ha

120,4

Ribu ha

Sumut,jamhi.

Bnegkulu, Lampung,
Banten. DK• jabar,

abrasi

jateng, jateng, Jatim,

DIY, Bali. NTB, N1T,
Kalbar, Kalse• Kaltim,
Kaltenr,, Sulu~
Gorontalo, Sulteng,
Sulbar, Sultra.
Maluku, Malut.. Papua,
ltjabar.
Antara lain: Lampung,
Jatenr,. Jatim, DIY,
Su lut. Sulsel

Suise•

%

Km garis pantai

34

Ju ta m3 volume
lahar/ sedimen

350

Km garis pantai

Aceh, Sumut.. Rfau,
Kepri, Sumbar,
Beny,kulu, Babe•

Lamrunp,, Bantcn.
DKL Jabar, }Jtenr,, 6Jli,
Kalhar, Kalsel, K<alLim,

Sulut, Sultent~
Goronlillo, Sulscl
Sulbar, Suhr.ii, NTB,
NTI. Malu~ Maluku,

I ·ab.ilr
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Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
SDA WS serta meningkatnya
ketersediaan data dan informasi
SDA di pusat provinsi dan
BBWS/ BWS

1
31
13

Pusat
BBWS/ BWS
Prov.

1
31
33
16

Pusat
BBWS/ BWS

Pusat seluruh
BBWS/ BWS,

Prov.

seluruh provinsi
DAS:Sumut.

Kaw. Sumber
Air

Jambi/ Sumbar,
Lampung, DKL Jabar.
JabarI Jatenp,.Jatenp.,,
jatim, DIY,

Kalsel/ Kaltenp,..
Kaltim, Sulsel

/KU:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kapasilas lampung sumber air
yang terjaga dan meningkat
Luas areal yang dilayani jaringan
irigasi yang terjaga dan meningkat
kapasilas dan fungsinya
Luas areal yang dilayani jaringan
irigasi air tanah yang terjaga dan
meningkat kapasitas dan
fungsinya
Luas areal yang dilayani jaringan
irigasi rawa yang terjaga dan
meningkat kapasitas dan
fungsinya
Kapasitas debit layanan air baku
untuk air minum yang
dibangun/ ditingkatkan
Luas target kawasan yang
terlindungi dari bahaya banjir
Panjang garis pantai yang
terlindun · dari abrasi antai

5,4

milliar m3

14

milliarm3

2.360.000

Ha

2.800.000

Ha

9.400

Ha

49.800

Ha

1.500.000

Ha

1.750.000

Ha

6,8

m3/ det

54,8

m3/ det

34.000

Ha

120.400

Ha

96

Km

350

Km

Unit Organisasi P~W<.wu: Oird<torat Bina Program

/11dikator Output:

kgiatan:
1

Pembinaan
Program
Ditjen. SDA

Terselenggaranya
perumusan kebijakan
dan strategi,
penyusunan program
dan anggaran.
penatalaksanaan
kerjasama
internasional, evaluasi

kinerja pelaksanaan
program pengelolaan
SDA dan tersedianya
data dan informasi

1) Jumlah dokumen kebijakan dan
strategl (Renstra, RKP, dan Renja
K/L)
2) Jumlah dokumen appraisal dan
justifikasi kegiatan Balai
Wilayah Sungai
3) jumlah dokumen penyiapan
penyelenggaraan kerjasama
inveslasi pengelolaan SDA
4) Jumlah dokumen program
kerjasama luar negeri yang
be ·alan dan \'an direncanakan

Dokumen

8

Dokumen

Dokumen

5

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

3

Dokumen
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Jumlah dokumen pelaksanaan
pengendalian dan monitoring
program berpinjaman luarnegeri
6) Jumlah dokumen program dan
anggaran (RKA K/l. DIPA)

78

7) Jumlah dokumen

penyelenggaraan Konreg
8) )umlah dokumen Pengendalian
Program Pembangunan SDA
9) )umlah cakupan wilayah
pembinaan pengembangan
sistem informasi SDA
10)Tingkat layanan jaringan sistem
informasi SDA di tingkat Ditjen
SDA
11) )umlah dokumen
penyelenggaraan Raker tahu n,n
DitjenSDA
12))umlah dokumen monito ring
dan evaluasi kinerja termasuk
LAJ<IP yang me njadi masukan
kebijakan
13))umlah dokumen NSPM berupa
panduan dan pedoman
perumusan kebijakan dan
strategi, kerjasama luar negeri,
pemrograman dan
penganggaran, monitoring dan
evaluasi, dan sistem informasi
SDA
14))umlah laporan kegiatan
lokakarya/workshop,
koordinasi, konsinyas~
pelatihan, bantuan teknis dan
sosialisasi diseminasi
Unit Orgmi.sasi Pelwana: Dittktorat Bina Pengelolaan Samber Daya Air
KLgUitan:
l11dikator 011tp11t:
2
Pembinaan
Terselenggaranya
1) Ditetapkan dan
Pengelolaan
pembinaan
disosialisasikannya status
Sumber Daya
pelaksanaan
wilayah sungai dengan
Air
pengelolaan hidrologi
Keputusan Presiden
dan kualitas air pada
2) Dltetapkan dan
sumber air,
disosialisasikannya Peraturan
perencanaan sumber
Menteri tentang Pedoman
daya air wilayah
Penyusunan Pola dan Rencana
sun ai, kelemba aan
PSDA WS

Dokumen. RKA
KL & D!PA
Satker Pusat &
BBWS/ BWS
Dokumen

390

5

Dokumen

31
13
100

BBWS/
BWS
Prov.

%

Dokumen

31
33
100

Dokumen.

10

Ookumen .

25
5

M&E
Dokumen.

LAKIP
bu ah

Lap. Pelatihan

Kepp res
ditetapkan

Dok. RKA KL&
D!PA Satker
Pusat & BBWS/
BWS
Dokumen

BBWS/
BWS
Prov.
%

Ookumen

Dokumen.

M&E
Dokumen.

6

so

LA KIP
buah

Lap. Pelatihan

Keppres
disosialisasi-

kan
Perm en

Perm en

ditetapkan

disosialisasikan
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(6)
sumber daya air,
kemitraan dan peran
masyarakat dalam
pengelolaan sumber
daya air, serta
pengendalian
pengelolaan sumber
daya air

Jumlah dokumen Pola PSDA WS
yang telah disusun dan
ditetapkan untuk Wilayah
Sungai kewenangan Pusat

dokumen
Pola PSDAWS
ditetapkan
Menteri

ditetapkan
Menteri

4) Jumlah dokumen Rencana PSDA
WS yang telah disusun dan
ditetapkan untuk Wilayah
Sungai kewenangan Pusat

5 dokumen
Rencana PSDA
WS telah dlsusun
oleh BBWS/BWS

69

dokumen
Pola PSDAWS
ditetapkan
Menteri

5) Jumlah pelaksanaan kegiatan

9

31

BBWS/BWS
mengadakan
Kegiatan

pemanb.uan dan evaluasi
pelaksanaan Pola PSDA di WS
yang dokumen Polanya telah
d itetapkan

BBWS/
BWS
mengadakan
Kegiatan Monev
implementasi
Pola PSDA WS

6) Jum lah pelaksanaan kegiatan
pemanbuan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana PSDA di
WS yang dokumen Rencananya
telah ditetapkan

12

Kegiatan
Monev

implementc\si
Pola PSDA WS

(Naskah
Akademik. RPP
HGA dan
Pedoman
BJPSDA

Pedoman B]PSDA

9) Jumlah BBWS/ BWS yang
menerapkan PK-BLU

BBWS/BWS
mengadakan

7) Jumlah dokumen PP HGA dan

8) Jumlah dokumen fasilitasi
pelaksanaan RBO Performance
Benchmarking beserta
pembinaan, pemantauan dan
evaluasi unit RBO PB

Monev

implementa-si
Pola PSDA WS

21

3

RBO

BBWS

PP disahkan
dan
disosialisasikan
59
20
11

8

Balai PSDA;
BWS;
BBWS

BBWS

33
69
69

DSDA-P;
TKPSDA;
Sekretariat
TKPSDA

Balai l'SDA

59
31

Balai PSDA;
BBWS/BWS

59

UPTD

59
20
11

Balai l'SDA;
BWS;
BBWS

10

MoU

26

MoU

10) Terfasilitasinya jumlah wadah
koordinasi PSDA di daerah
(DSDA-P dan TKPSDA WS)
yang terbentuk dan
terfasilitasinya sekretariat wadah
koordinasi
11) Terfasilitasinya jumlah
kemampuan SOM dan lembaga
dalam pengelolaan SDA pada
88/ BWS

16
14
14

59

12)Jumlah UPT/UPTD yang sudah
dievaluasi pelaksanaan
pengelolaan SDA
13) )umlah dokumen MoU
Pen elolaan SDA Kelemba aan

DSDA-P;
TKPSD;
Sekretariat
TKPSDA
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TARGET

KETERANGAN/

LO KASI

'(6)

(4)
14))umlah pembinaan AMOAL
yang dilaksanakan Oil 8PSOA
ke88WS/ 8WS
15) Menlngkatnya ketlatan
pelaksanaan Studi KA-ANDAL,
ANOAL. RJ<f.,RPL, UJ<L-UPL
oleh 88WS/ 8WS sesuai
pedoman
16) Meningkatnya ketaatln
pelaksanaan pengelolaan dan
pemantluan lingkungan hidup
oleh 88WS/ 8WS sesuai
pedoman

88/8WS
melaksanakan
Monev

31

Monev

25%

Pelaksanaan
studi
lingkungan
hid up

50%

Pelaksanaan
studi
lingkungan
hid up

10%

Pelaksan.. n
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
hid up
Kawasctn
Lindung
Sumber Air

40%

Pelaksanaan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
hid up

17) Konsep Rancangan Kepmen PU
tenting Penetapan dan
Pengelolaan Kawasan Lindung
Sumber Air

Kawasan

Lindung
Sumber Air

memiliki

memiliki

Konsep
RaKepmen PU

Konsep
RaKepmen PU
Kctwasan
lindungSOA

18))umlah kawasan lindung sum her
air untuk resapan air ya ng
ditetlpkan
19))umlah pembinaan pengelolaan
kawasan lindung somber air
untuk resapan air yang
dilaksanakan oleh Oil 8PSOA ke
88WS/ 8WS
20))umlah pembinaan pengendalian
pengelolaan sumber daya air
yang dilaksanakan Oit 8PSOA ke
88WS/ 8WS
21)Terkendalinya pengelolaan
sumber daya air yang
dilaksanakan 88WS/ 8WS

88/8WS
melaksanakan

kdwctsan
lindungSOA

8

88/ 8WS

31

88/ BWS

Tersusunnya

Tersusunnya

bahan
sosialisasi
pemaduserasian pola
pengelolaan
SOA dengan
RTRW pada 1

bahan
sosialisasi
pemaduserasian pola
pengelolaan
SOA dengan
RTRW pada 5

Tertasilitasi-nya
Tim
pendamping
Pengelolaan
Danau
Tondano,
Bantuan UNEP
Terfasilitasi-nya
Pen elolddn

Terfasilitasinya
Tim
pendamping
Pengelolaan

ws

ws

Danau

Tonda no,
Bantuan UNEP
Terfasilitasinyct
Pengelolaan
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perundang-

Danau
Semayang
Tersosialisasinya
Konsep Flood
Distribution
Management
ada 2 DAS
Ditetapkannya
Konsep
Pedoman
Penggunaan
SDA
Konsep
Pedoman
Pengelolaan
Banjir
Komprehensif
ditetapkan
peraturan
perundang-

sumber air, perencanaan sumber

undangan

undangan

daya air wilayah sungai,
kelembagaan sumber daya air,
kemitraan dan peran masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya

terkait

terkait

pengendalian
pengelolaan
SDA
dim"sukkan

pengendalian
pengelolaan
SDA

1. Terlaksananya
pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
peran
masyarakat
dalam
pengelolaan
SDA di semua
BBWS/BWS

1. Terlaksananya
pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan

22) Tersedianya Konsep Pedoman
Penggunaan Sumber Daya Air

23) Tersedianya Konsep Rancangan
Pennen PU tentang Pengelolaan
Banjir Komprehensif

24) Ketersediaan infonnasi terkait
hidrologi dan kualitas air pad a

air, serta pengendalian

pengelolaan SDA
25) Pelaksanaan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan jalinan kemitraan
dan peran sertl masyarakat
dalam pengelolaan SDA

Danau
Semayang
Tersusunnya
Konsep Flood
Distribution
Management
ada 1 DAS
Finalisasi
konsep
Pedoman
Penggunaan
SDA
Konsep
Pedoman
Pengelolaan
Banjir
Komprehensif
tersususn
peratu ran

2. Terkumpul-nya
data dan
informasi
mengenai

pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
peran
masyarakat
dalam
pengelolaan
SDA di daerah

dimasukkan

peran
masyarakat

dalam
pengelolaan
SDA secara
kontinyu dan
konsisten
2. Peningkatan
dan
pengembangan
program
peningkatan
peran
masyarakat
berdasarkan
data dan
informasi y ang

tel ah
dikum ulkan
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(6)
Waduk
em bung/situ

26) Jumlah waduk. danau dan
em bung yang telah dilaksanakan
pemberdayaan masyarakat
27) Jumlah MoU pengelolaan SDA
dengan pihak swasta yang telah
disepakati
28) Jumlah Propinsi/Kab./Kota
yang berperan dalam tata guna
air dan pemberdayaan P3A
29) Jumlah lokasi yang
masyarakatnya telah
diberdayakan dalam
penanganan banjir
30) Jum lah dokumen prosedur
untuk mendukung pengelolaan
hidrologi dan kualitas air
31)Jumlah balai yang peralatan
pengolah datanya lengkap dan
berkondisi baik

10

45

32) Jumlah pengelola hidrologi yang
menjalankan sistem mutu
hidrologi dan mendapatkan
sertifikasi standard mutu

33)Jumlah pengelola hidrologi yang
mengembangkan SIM hidrologi
dan kualitas air

52

34)Jumlah pengelola yang
mempublikasi dan
mendiseminasikan data dan
informasi hidrologi dan kualitas

52

air

MoU

10
10
5
5

Waduk
em bung/situ
danau
Mou

provinsi

32

provinsi

lokasi

10

lokasi

dokumen
prosedur

10

dokumen
prosedur

Pengelola
hidrologi (UPT
Pus•t d an
UPTD
UPT Pusat d•n
Subdit.
Hidrologi &
Kualitas Air
tersertifikasi
standard mutu
Pengelola
Hidrologi baik
da ri UPT Pusat
dan UPTD telah
mengembangka
n SIM hidrologi
dan kualitas air
Pengelola
Hidrologi baik
dari UPT Pusat
dan UPTD yang
telah
mempublikasik
an&

72

Pengelola
hidrologi (UPT
Pusat dan
UPTD)
UPT Pusat d•n
UPTD
tersertifikasi
standard mutu

an data dan

Pengelola
Hidrologi baik
dari UPT Pusat
dan UPTD telah
mengembangka
n SIM hidrologi
dan kualitas air
Pengelola
Hidrologi baik
dari UPT Pusat
dan UPTD yang
tel ah
mempublikasik
an &
mendiseminasi
kan data dan

informasi

informasi

hidrologi dan
kualitas air

kualitas air

mendiseminasik

81

81

hidrologi dan
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(6)
Unit Organisasi Pelilksm~ Sekntariat Direktont Jendnal
kgiatan:
lndilcalor Ottlpttl:
3

Dukungan
Manajemen
Dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Di
DitjenSda

Terselenggaranya
pelayanan teknis dan
administratif kepada
semua un.sur di
lingkungan Direktorat
Jenderal SDA

1) Jumlah dokumen
kepegawaian/ ortala

Dok analisa/
eva luasi jabatan

3

Dok Tata
laksana
Pelatihan
Dok penilaian
kinerja/kompet

5

15
5

ensi

Dok Lap sistem
seleksi/ pengada
an pegawai
Dok Lap
perkuatan

2) Jumlah dokumen administrasi
keuangan (SAK)

2

Pu sat

jabatan
Dok Tata
laksana
Pelatihan
Dok penilaian
kinerja/ kompe
ten.si
Dok Lap
sistem

5

seleksi/ penga
daan pegawai
Dok Lap
perkuatan
sistem data

sistem data base

pegawai
Dok Lap
keuangan
Dok Lap
Pembi naan &
monitoring
Dok Lap
Pembekalan
Kepala Satker &
Benda hara

Dok analisa/
evaluasi

5
5

base pegawai
Dok Lap
keuangan
Dok Lap
Pembinaan &
monitoring

10

Dok Lap
Pembekalan
SAI/Bendahara

10
5

Keg Hukum
Sosialisasi
aplikasiSAK
Sosialisasi
aplikasi SIMAK
BMN
Kegiatan

Pengel uaran

3) Jumlah koordinasi/sosialisasi/
diseminasi

Keg Hukum
Sosialisasi

aplikasi SAi

5

4) Jumlah kegiatan bantuan hukum
d alam rangka penanganan
perkara
5) Jumlah d rat materi
kebijakan/peraturan
perundang-undangan yang
diproses dan dilegalisasi
6) Jumlah dokumen SABMN

Keg

20

Dok

15

Dok Lap BMN
Dok Bintek
SIMAKBMN
Dok Lap
Monev
Pengelolaan
BMN

5
5
5

Dok

Dok LapBMN
Dok Bintek
SIMAKBMN
Dok Lap
Monev

Pengelolaan
BMN
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7) Jumlah laporan informasi

2.200

pengelolaan SDA kepada publik

30

Ekspl. Mjlh/
Buku
Derita

4

Pameran

7

program dialog
di media
elektronik/
jumpa pers
produksi
foto/ fi lm/ iklan
lay n. masy
Dok Lap
latihan

3

10

11.000
150
20
35

11

Dok Lap
Penghapusan &
Sewa Menyewa
BMN
Dok Lap Kajian
Manajemen
Asel
Ekspl. Mjlh/
Buku
Derita

Pameran
program dialog
di media
elektronik/
jumpa pers
produksi
foto/ film/ iklan

layn. masy
20

Dok Lap
latihan

Unit Organi.sasi Pelaksma: Sekretariat Dewan SDA Nasional

kgiatan:
4

Fasilitasi
Pelaksanaan
Tugas Pokok
Dan Fungsi
Dewan
Sumber Daya
Nasional

Terfasilitasinya
pelaksanaan togas dan
fungsi Dewan untuk
membantu Presiden
dalam i) merumuskan
kebijakan nasional serta
strategi pengelolaan
SDA, ii) memberikan
pertimbangan untuk
penetapan Wilayah
Sungai dan Cekungan
Air Tanah, iii)
merumuskan kebijakan
pengelolaan sistem
informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan
hidrogeologi, dan iv)
memantau dan
mengevaluasi
pelaksanaan tindak
lanjut kebijakan
pengelolaan SDA

ludikator Output:
1) Tersedianya sarana dan
prasarana kerja
2) Tersosialisasinya Kebijakan
Nasional PSDA di tingkat
Provinsi
3) Tersosialisasinya Dewan SDA
Nasional
4) Terbangunnya kesadaran dan
kepedulian masyarakat

Paket

Paket

33

Provinsi

33

Provinsi

9

Provinsi

28

Provinsi

9

Provinsi

28

Provinsi

33

Provinsi

33

Provi nsi

Dokumen

15

Dokumen

Dokumen

5

Dokumen

Dokumen

15

Dokumen

Dokumen

15

Dokumen

Seluruh provinsi

mengenai pentingnya koordinasi

PSDA

5) Tersebamya informasi mengenai

6)

7)

8)

9)

aktivitas DSDAN melalui media
cetak dan elektronik
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi tindak lanjut
pelaksanaan kebijakan
pengelolaan SDA tingkat
nasional
Terumuskannya stratgi
pengelolaan SDA pada WS lintas
Negara
Terumuskannya rancangan
kebijakan pengelolaan SDA
Jumlah rekomendasi / saran
DSDAN ke ada Presiden

Seluruh provinsi
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(6)
lO)Jumlah tenaga ahli / pakar yang
dlsediakan untuk membantu
tu as DSDAN
Unit Orgutlsul

P~lilksana: Oittktorat lrigasi

KegiJJtan:
5 Penyelenggaraan Penerapan
Kebijakan.
Pembinaan
Perencanaan.

Pelaksanaan
Dan Pembinaan
O&P Bidang
lrigasi,
Penyediaan Ai r
Baku Dan
Pemanfaaran
AirTanah

/11dikntor 011tp11t:
Meningkatnya
penerapan kebijakan.
pembinaan
perencanaan.
pelaksanaan dan
pembinaan O&P
bidang lrigas~
Penyediaan Air Baku
dan Pemanfaatan Air
Tanah

1) Jumlah dokumen perumusan
kebijakan dan strategi serta
program kegiatan bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
2) Jumlah dokumen yang
dievaluasi kelayakan
perencanaan dan program
kegiatan bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
3) Jumlah pelaksanaan monitoring
dan evaluasi program kegiatan
bidang irigasi, penyediaan air
baku dan pemanfaatan air tanah
4) Jumlah data dan informasi yang
dislapkan oleh bidang irigasi,
penyedlaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
5) Jumlah pembinaan dan evaluasi
perencanaan ll'knis dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah ll'rhadap
BBWS/BWS
6) Jumlah pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan konstruksi dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah ll'rhadap
BBWS/BWS
7) jumlah frekuensi pembinaan
dan evaluasi perslapan dan
pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka
pengelolaan SDA bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah terhadap
BBWS/BWS
8) Jumlah frekuensi pembinaan
dan bantuan ll'knik perencaan
ll'knik dalam rangka
pengelolaan SDA bidang irigasi,
penyedlaan air baku dan
manfaatan air tanah ke ada

10

Kegiata n

5

Kegiatan

10

Kegiatan

so

Kegiatan

Kegiatan

30

Kegiatan

150

Kegiatan

19

Kegiatan

100

Kegiatan

8

Kegiatan

40

Kegiatan

Kegiatan

LAltPIRAll i

10

9) Jumlah frekuensi pembinaan
dan bantuan teknik pelaksanaan
konstruksi dalam rangka
pengelolaan SDA bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah kepada
provinsi dan kabupaten/kota
10) Jumlah frekuensi pembinaan
dan bantuan teknik persiapan
dan pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka
pengelolaan bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah kepada
provinsi dan kabupaten/kota
ll)Jumlah pembinaan penanganan
dan penanggulangan benca na
alam di bidang irigasi,
penyediaan air baku dan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

pemanfaatan air t.anah

12) Jumlah perlengkapan dan bahan

10

Kegiatan

10

Kegiatan

penanganan da n

penanggulangan bencana alam
bidang irigas~ penyediaan air
baku dan pemanfaatan air tanah
13)Jumlah dokumen NSPM
perencanaan bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
14) Jumlah dokumen NSPM
pelaksanaan konstruksi bidang
irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
15)Jumlah dokumen NSPM
persiapan dan pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan
bidang irigasi, penyediaan air
baku dan pemanfaatan air tanah
16)Jumlah frekuensi koordinasi dan
kerjasama antar instansi bidang
irigasi, penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah
17) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas
khusus bidang irigasi,
penyediaan air baku dan
pemanfaatan air tanah

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan
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Unit Organisul Pdaksana: Oittktoral Rawa dan Pant.tl

/ndiluitor Outp11t:

Kegiatan:
6

Penyelenggaraan Penerapan
I<ebijakan,
Pembinaan
Perencanaan.
Pelaksanaan
Dan Pembinaan
OP Bidang
Rawa Dan
Pantai

Meningkalnya
penerapan kebijakan,
pembinaan

1)

perencanaan,

pelaksanaan dan
pembinaan OP bidang
rawa dan pantai

2)

3)

4)

d okumen

Jumlah dokumen lurunan
naskah perundang-undanga n
(PP, Pennen dan peraturan
lainnya) bidang rawa, tambak
dan pengamanan pantai
Jumlah dokumen yang
dievaluasi kelayakan
perencanaan dan program
kegiatan bidang rawa, tambak
d an pengamanan pantai
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
program kegiatan bidang rawa,
tambak dan pengamanan
pantai
Jumlah data dan informasi
yang disiapkan lerkail bidang

15

dokumen

dokumen

d okumen

dokumen

dokumen

dokumen

21

dokumen

7

dokumen

39

dokumen

8

dokumen

32

dokumen

dokumen

20

dokumen

dokumen

14

dokumen

dokume n

16

dokumen

rawa, tambak dan pengamanan
5)

6)

7)

8)

9)

pantai
Jumlah pembinaan dan
evaluasi perencanaan teknis
dalam rangka pengelolaan
SDA bidang rawa, tambak dan
pengamanan pantai
Jumlah pembinaan dan
evaluasi pelaksanaan
konslruksi dalam rangka
pengelol.. n SDA bidang rawa,
tambak dan pengamanan
pantai
Jumlah pembinaan dan
evaluasi persiapan dan
pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka
pengelolaan SDA bldang rawa,
tambak dan pengamanan
pantai
Jumlah frekuensi Pembinaan
dan bantuan teknik
perencanaan teknis dalam
rangka pengelolaan SDA
bidang rawa. tambak dan
pengamanan pantai kepada
Provinsi dan I<abupalen/Kota
Jumlah frekuensi Pembinaan
dan bantuan teknik
pelaksanaan konstruksi dalam
ran ka n elolaan SDA

0
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bidang rawa, tambak dan
pengamanan pantai kepada
Provinsi dan J<abu aten Kola
10) Jumlah frekuensi dan
pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan dalam rangka
pengelolaan SDA bidang rawa,
tambak dan pengamanan
pantai kepada Provinsi dan
J<abupaten/ Kota
11) Jumlah pembinaan
penanganan dan
penanggulangan bencana alam
di bidang rawa, tambak dan
pengamanan pantai
12) Jumlah perlengkapan dan
bahan penanganan dan
penanggulangan bencana alam
bidang rawa, tambak dan

0

0

pengamanan pantai
13) Jumlah dokumen NSPM

perencanaan bidang rawa,
tambak dan pengamanan
pantai
14) Jumlah dokumen NSPM
pelaksanaan konstruksi bidang
rawa, tamba k dan pengamanan
pantai
15) Jumlah dokumen NSPM
persiapan dan pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan
bidang rawa, tambak dan
n amanan antai
Unit Organihsi PWl<sma: Oittktorat Sangai, Danau, dan Waduk
Penyelenggara
-an Penerapan
Kebijakan,
Pembinaan
Perencanaan,
Pelaksanaan
Dan Op
Bidang
Sungai,
Danau,
Waduk Dan
Bendungan

12

dokumen

dokumen

3

dokumen

dokum en

dokumen

dokumen

20

dokumen

5

dokumen

1
2

pp
Rapermen

dokum en

dokumen

21

dokumen

1"dikator 011tp11t:

Ktgintan:
7

dokumen

Meningkatnya
penerapan kebijakan,
pembinaan
perencanaan,
pelaksanaan dan OP
bidang sungai, danau,
waduk dan bendungan

1) Jumlah dokumen turunan

naskah perundang-undangan
(PP, Pennen dan peraturan
Jainnya) bidang sungai, danau,
waduk dan bendungan
2) Jumlah dokumen yang
dievaluasi kelayakan
perencanaan dan program
kegiatan bidang sungai, danau,
waduk dan bendunga n
3) Jumlah pelaksanaan monitoring
dan e valuasi program kegiatan
bidang sunga~ danau, waduk
dan bendun an

104

31

1
2

pp
Rapermen

Dok

520

Dok

BBWS/ BWS

155

BBWS/ BWS
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5)

6)

7)

8)

)umlah data dan infonnasi yang
disiapkan oleh bidang sungai,
danau, waduk dan bendungan
Jumlah pembinaan dan evaluasi
perencanaan teknis dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan terhadap
BBWS/BWS
)umlah pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan konstruksi dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan terhadap
BBWS/ BWS
)umlah pembinaan dan evalua si
persiapan dan pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan terhadap
BBWS/BWS
)umlah frekuensi pembinaan

Dok

2
110

Kali
SDM

10
550

Kali
SDM

31

kali

155

kali

31

kali

155

ka li

33

Propinsi dan
Kabupaten /
Ko ta

33

33

Propinsi dan
Ka bu paten/
Ko ta

33

33

Propinsi dan

33

dan bantuan tek.nik perencanaan

teknis dalam rangka
pengelolaan SDA bidang sungai,
danau, waduk dan bendungan
kepada Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
9) Jumlah frekuensi pembinaan
pelaksanaan konstruksi dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
sunga~ danau, waduk dan
bendungan kepada provinsi dan
kabupaten/kota
IO))umlah frekuensi pembinaan
persiapan dan pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan dalam
rangka pengelolaan SDA bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan kepada provinsi dan
kabupaten/kota
ll))umlah pembinaan penanganan
dan penanggulangan bencana
alam di bidang sunga~ danau,
waduk dan bendungan
12) )umlah perlengkapan dan bahan
penanganan dan
penanggulangan bencana alam
bidan sun ai, danau, waduk

Propinsi dan

Seluruh provinsi

Ka bu paten/
Ko ta

Propinsi dan
Kabupaten/
Ko ta

Seluruh provinsi

Propinsi dan

Seluruh prov insi

Ka bu paten/
Kota

Kabupaten/
Kola

33

Propinsi dan
Kabupaten/
Kola

33

Propinsi dan
Ka bu paten/
Ko ta

15
5
1

Perahu karet
Mesin perahu
Pompa banjir
(200 I det)

75
25

Perahu karet
Mesin perahu
Pompa banjir
200 I det)

Seluruh provinsi
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Pompa
kekeringan
13) jumlah dokumen NSPM
perencanaan bidang sungaL
danau, waduk dan bendungan

14)Jumlah dokumen NSPM
pelaksanaan konstruksi bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan
15) Jumlah dokumen NSPM
persiapan dan pemeliharaan
operasi dan pemeliharaan
bidang sungai, danau, waduk
dan bendungan
16)Jumlah Pembinaan pemantauan
keamanan bendungan
17) Jumlah Pembinaan analisis
keamanan bendungan
18) Jumlah pembinaan evaluasi
keamanan bendungan
l 9)Jumlah frekuensi koordinasi dan
kerjasama antar instansi bidang
sungai, danau, waduk dan
bendungan
20)Jumlah pelaksanaan tugas-tugas
khusus bidang sungai, danau,
waduk dan bendun an

Unit Org.utl5ui Pelll5ma: Bilai Besu Wilayah SungaVBilal Wilayah Sunga!
ltldikntor Output:
kgialan:
Terselengaranya
1) Jumlah waduk/embung/situ/
8
31 kegiatan
bangunan penampung air
ll!knis dengan
pengelolaan SDA di
lainnya yang dibangun
WS..... (sebanyak 31
nama
•petaksanaan
WS sesuai dengan
nama dan jumlah
pengelolaan
SDAWS ... :
BBWS/ BWS)
(nama dan
jumlahWS
sesuai dengan
nama dan
jumlah Balai
BesarI Balai
Wilayah
Sungai
sebanyak31
buah)

Pompa
kekeringan

NSPM

10

NSPM

10

NSPM
(Pedoman
Perencanaan
Teknis Sungai,
Guideline for
Runoff Control
Basin)
NSPM

NSPM

10

NSPM

24

kali

50

kali

24

kali

50

kali

24

kali

50

kali

50

kali

250

kali

2

kegiatan

6
37

waduk;
embung, situ,
lainnya

kegiatan

20
200

waduk;
embung, situ,
lainnya

10 waduk g:lrsai:
Rajui (Acehi

Jatip,ede Oab.r).
Diponep,oro. Jalibaranp,
Oatcng), Bajulmali ,
Bendo(Jatim),
Maranp,kayu, Tritib
(Kaltim). Titab (Bali),
Pandanduri (NTB)_

10 waduk Jimulaj dan

~'

Tiro(Aceh),

Lausimeote (Sumul),
Karian. SinJanp,hcul41
(Banten), Pidl'kso,
ConJant~ Kl'nJ,.mi~

(latent.J, Mujur (NTB).
Rilknamo (NTT),

PaSl'lon>np, (Suls<>I).
Lok.Jsi mbun •
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2) Jumlah Waduk. Situ, din
Bangunan Penampung Air
Lainnya yang di rehabilit.sl

17
17

Waduk;
embung. situ,
lainnya

34
300

Waduk;
em bung. situ,
lainnya

~

din:habiljt;ni anlau!

m

Way Jepara. Batutef,i
(Lampuny,J. Malahayu,
Danna, Jatiluhur
(Jabar~ Krlsak. Kedunp,
Ulinr,. Conp,klik. Ketro,
Penjalin, Ca.:aban.
Tempuran. Nr,lanJ!On,

Cn.menr,. Simo.
S.OJ!J!Ch.
Wadaslinwnr,. Scmrur,
Plumbon. CemhonJ!
(latcnrJ. ConJan1',.
Pa<al Karanp,k.llt."!'i,

Sclorejo, Wonon>jt1,
WlinJ~i.

SenrJ!uruh.

Sampcyan Baru
(lalim). BatuJdc,
Pengr,a, Tiukutit
(NTB), Mcrant.ilOJt

(Kallin>), Kalol.i,
Salamekko (Sulsel)
J.Qlsl:1i t:ml:!YnE Xi!"C
din:habilita.1t

Lampunp,, Banten.

DKLJatenr,,
Yogyakarta. JaUm.
NTB,NlT

3) Jumlah Waduk,. Situ, dan
Bangunan Penampung air
lainnya yang di 0 & P

4) Jumlah kawasan yang diperbaiki
sabuk hijaunya

58
153

Waduk
Em bung

199

Kawasan
sumber air

16

Waduk/
Embung/
situ/lainnya

Kawasan
sumberair

l&lsi:d WiMJY.k XilD2 di
Qf;

Aceh. Kerri. Lampunp,.
Jabar, Jateng..
YoRYakarta. JaUm. Bali.
NTB, NTI. Kaltim.
SulseL Sulbar, Maluku
DAS: Asahan/Toba
(5umut1 Batanp,hari
(Jambi/Sumbar~ Way
sebmpung
(Lampunlll.Ciliwunp,
(DK11 Citanun.
Gmanuk (Jabar~
Citanduy
(J•bar/Jateng). Garan1~
Bodri (Jatenp,).
Brantas. Benr,awan
Solo. Sampean (latim),

Scayu (DI~ Barito

(Kalsel/Kalteng)Manp,
Um
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5) )umlah infrastruktur iligasi
yang dibangun / ditingkatkan

25

167

600

bh bangunan
air
km sal.induk

10.385

km
s•l.sekunder

3.037

3

bh bendung

94

bh bangunan
air
km 5,11.induk

50

7) Jumlah infrastruktur iligasi

106

bh bendung

Aceh, Sumut. S um ba r.

Jambi.. Benr,kulu,

126

6) )umlah infrastruktur iligasi
yang di rehabilitasi

bh bendung

905

15
1.423

bh bangunan
air
km sal.induk
km
sal.sekunder
bh bendung
bh bangunan
air

124

km sal.induk
km sal.

100

km sal.
seku nder

41 6

423

bh bendung

423

sekunder
bh bendung

yang d i OP
44.954
4.293
12.494

8) )umlah infrastruktur
pendayagunaan air tanah yang
dibangun/ ditingkatkan

60

9) )umlah infrastruktur
pendayagunaan air tanah ya ng
direhabilitasi

375

bh bangunan
air
km sa l.induk
km
sal.sekunder

buah titik

44.954
4.293
12.494

300

sumur

buah titik

1.875

bh bangunan
air
km sal.induk
km
sal.sekunder

buah titik
sumur

buah titik
sum ur

sumur

Sumsel. Lampunp,.
Jabar, Jateng, l<.dlbar,

Kabel Kaltenr,. Kaltim.
NTB, NTI, Sulut
Corontalo, Sultcm11,..
Sullra, Su l~L SulN r.
M.. luku. Malut. P.ipu.i.
lrjabar.
An~h. Sumut. Sumh.ir,
Jambi, Bcnr,kulu.
Babel Sumsel
Lamrunr,. S..n1en.

Jabar. Jat<>nr,,
Yor,y.1k.a rt.t.. Jattm.
Kalwl K.ilt1m, B.ih.
NTI. NTII, Sulut
S ulle n•',. Su ltr.i. Sulsd.
M aluku, P.ipu;:i.
Aet~ h. Suntut,

Bcnr,kulu, J.im~1.
Sum~Jr, Sulsd.

Lamrunp.. BJ h\•L
Banlen. jJh.ir,
Jaten•'.. Yo1~yJk.Jr1J,
Jatim, Kal~L Sul.~d.
Sulhar, Su hen1'... S uhrJ,
Sulu~ Bali. NTB.
NlT,Maluku, MJluL
P.1 ru a, lrjabar.
Aceh. Sumut. Riau.
Sumbar, Jambi.
Benr,kulu, Sumsel
Lampunr,. 8.lntcn.
OKL, Jabar, Jatenr..
)•Um. Bali. NlT, NTB.
Kalbar, Kai.sci, K.ilten1'..
Kalli.m, Suluil,
Gorontalo. Sultenr..
Sultra, SulseL Sulbdr,
Maluku, Parua.
Aceh. Sumut. RiJu,
Kerri. Sumb.ir, jJmhi.

Bcnr,kulu, SumscL
Babel Lamrunp..
Bunten. OKI, jJhJr,
Jatcnr.. jJtim,
Yor,yJkarta, B.tli. NTB.

NTI, Kalh.ir, Kctlst.•I.
K.tlt('nf'.. KJltim, Su lut.
Go ront.alo, Sult.1n1i,,
Suhra, SulSt'I. Sulh.i.r,
Maluku, Paru.i

lO)Jumlah infrastruktur
pendayagunaan air tanah yang
d i operasikan dan dipelihara

572

buah titik
sumur

2.192

buah titik

Arch. Sumut. Ri.Ju,

sumur

Kerri. Sumb.u , J.imh1,

Benr,kulu, Sums.:L

Babel Lampunr,
8.t.nlcn. jak.in.t. jJb.ir,
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JatenR. Jalim. Bali,
NT8. NlT. Kalbar.
K.alseL Kaltenr,. K.Jlt1m,
Sulut. Gorontalo,
Sultan~ Sultra. Sulsel.
Sulbar, Maluku, Papuci

ll)Jumlah infrastruktur reklamasi
rawa yang

dibangun/ ditingkatkan
12)Jumlah infrastruktur reklamasi
rawa yang direhabilitasi
13) Jumlah infrastruktur reklamasi
rawa yang di OP

1.550
1.406

bh bangunan

17.050
15.468

air

2.100
1.250

Sumbar, Jamb(

air

Babel. Lampunp,,
Banten. Jat.ar, J.itcnr,.
jalim. K.llbJr. K.llte np,.
KalseL Kaltu..

19.200

28.800

14.400

bh bangunan

22.500

bh bangunan

15) Jumlah infrastruktur tata air
tambak yang direhabilitasi

95,79

16)Jumlah infrastruktur tata air
tambak yang di OP

7.750

air
km salurnn

30

km saluran
buith bangunan
air

km saluran
buah bangunan
air
km saluran

5.250
2.625

km saluran

buah bangunan
air
bh em bung/
bendung

6.375

200

bh intake/ free
intake

km saluran

69

151

1000

transmisi

13

41

buah bangunan
air
km sa luran
buah bangunan
air
bh em bung/
bendung
bh intake/ free
intake
km saluran
transmisi

Gorontalo. Sulb.ir,

Sultcmr,, Sultrd, Su lS(.•l
Papua
Aceh. Sumut, Sumsd.
Umrunr,. B.:in ten.

Jub..ir. J.:ilcn1:, J.illm,
Sulscl, Sull'i.ir, Sult.r.i,
Corontalo, Sult<>nr,.
K.:iltim. N Tf. NTB,
P.ipu.i.

Riau, Kepri. SumbJr,

Jambi. Benp,kulu,
SumseL Babel

Lamrunr,. Banten.
DKL Jabar. Jatim.
Jatenp., Yop,yakarta,
Bali, NT8, NlT,
Kalbar, Kalteng, K.ilsel,
Kaltim. Sulut,.
Corontalo, Sultang,
Sultra. Sul.sel Sulb.ir,
Maluku, Malut.. P.ipua.
lrjobar

bh sumur air

50

bh sumur air

tanah
bh longstorage

50

tanah
bh
longstorage

212

bh em bung

Acch. Sumut.. Ri.iu.
Kerri. SumbJr, J.i.mlii

34

bh prasarana

120

bh prasarana
air tanah

Bcnp,kuJu, Sumst.'L
Lampunr,..
Banton. OKI. )•b•r.
Jatenp,. Jatim.
Yop,yak.irt.i. BJlt. NTB.
NTI, K.ilbJr, K•lsel.
Kallirll, K..ill'll)~ Sulu t,

bh em bung
waduk
bh intak~ dan

&~I.

sa luran
trdnsm isi

24

Benr,kulu, Sumscl

air

1.000
375

buah bangun.\n
air

17

9.450
5.625

Aceh. Sumut, Ridu,

bh bangunan

km saluran
bh bangunan
air
km sal uran

22

18) )umlah infrastruktur penyediaan
air baku yang direhabilitasi

km saluran

km saluran
bh bangunan
air
km salur.rn

14) Jumlah infrastruktur tata air
tambak yang
dibangun/ ditingkatkan

17) Jumlah infrastruktur penyediaan
air baku yang dibangun
/ ditingkatkan

km saluran

bh prasar.rnd
.tir ldnah

Coront..ilo, Sult.1n1',..

SultrJ, SulseL Sulb.ir.

Mdluku, Papu•.
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19)Jumlah infrastruktur penyediaan
air baku yang di OP

Aceh, Sumut. Riau.

44

embung/bendu
ng/ waduk/ lon
gstorage

22

bh prasarana
air tanah

110

embung/bendu
ng/wad uk/lon
g storage

Kepri. Sumbar, Jamh1,
Babel. Lampunp.,
Banten. OKI. JaNr,

bh prasarana
air tanah

Kaltim, Kaltenp,, Sulut.
Goront.llo, Suhenp,,

Jatt>np,, Jatim.
YoRyakarta, Bali. NTB,
NIT, Kalbar. Kalsel.
Sultra, Sulb.>r. Suis<I.
Maluku. MaluL PJru.i,
lrjabar.

20) Panjang sarana/prasarana
pengendalian banjir yang
dibangun
21) Panjang sarana/ prasarana
pengendalian banjir yang
direhabilitasi
22) Panjang sarana/prasarana
pengendalian banjir yang di OP
23)Jum lah sarana/ prasarana
pengendalian Jahar/ sedimen
yang dibangun
24) jumlah sarana/ prasarana
pengendali lahar/ sedimen yang
direhabilitasi
25) Jumlah sarana/ prasarana
pengendali Jahar/ sedimen yang
d i OP
26) Panjang bangunan pengaman
pantai yang dibangun

27) Panjang bangunan pengaman
pantai yang diperbaiki
28) Panjang bangunan pengaman
pantai yang d ipelihara
29) Jumlah pola dan rencana
pengelolaan SDA WS
30)jumla h rekomendasi teknis
dalam pemberian izin atas
penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan
SDA

208

Km

1.000

Km

170

Km

7SO

Km

Sumut, jamba.
Bner,kulu, Lampunr,,

Banten. OKI. Jabar,
Jatenp,, Jatenp,, Jatim,
D IY, Bali. NTB, NTT.

K.-lbar, K..tl'"°I. KJltini.

700

Km

28

bh

100

bh

bh

8S

bh

bh

ISO

bh

km

300

km

2000

Km

l<Jlten1',. Sulut.
Cornnl4llo, Sulll'n1',,
Su l~I. SulhJr, Sul trJ,

M.iluku, Malu t. P.iruJ,
lrjabar.
AnlarJ foin: l..Jm pun}',,
Jatenr,, Jatim, D IY,
Su lut, Sul.st'!

33

Aceh. Sumut. Riau,
Sumbar, Kepri. j ambi,

10

km

so

km

km

so

km

WS

69

ws

BenRkulu. Babel
Lampung. DKL Jabar.
Jateng, Jatlm. DIY,
Kalbar. Kaltenp, Kalscl,
Kaltim, Bali. SuluL
Sulbar, Gorontalo.
SuJteng, SulseL Sultra.
NTB, NTf, Maluku,
Malut, Papua
NTB, NTT, Sulut,
Sumbar. Jabar. OKI.

Seluruh WS y.mr,
berada d.ilam wililyah
kei;a BBWS dan BWS
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31)jum lah monitoring TP OP SDA

28

Aceh. Sumut.

Provinsi

Beny)culu, Jambi..
Sumbar, Sumsel,
Lampunr,, Babel

Bantcn. Jabar, Jatenp,..
DIY. Jatim, Kalbar,
Kalsel Kaltenr,, Sulut.
Sul.set Sulbar, Sultenr,,
Sultra. Bali. f'fTB. NTB,
Maluku. Maluku
Utara, lrjab.1r, P3pu.i

32) Tingkat ketersedian data dan
infonnasi SDA

Unit Organis.tsi Pelaksana: Balai Bendungan
kgintntt:
9

Penyelenggaraan Pembinaan

Keamanan

Bendungan

Terselenggara nya
pemberian dukungan
teknis, pengkajian dan
penyiapan saran teknis
serta pemanta uan

perilaku terhadap
bendungan

BWS/BBWS

31

BWS/BBWS

Kegialan
Paket
Kegi"t.rn

60

Kegiaran

KegiaLrn

7

lndiknlor Output:

1) jumlah pelatihan Kea manan
Bendungan
2) Jumlah pelaksanaan disemin<tsi
dan sosialisasi Pedoman

12

5

Pake I
Kegiittitn

Keamanan Bendungan
3) jumlah terselenggaranya
seminar/ lokakarya bidang
bendungan
4) Jumlah pelaksanaan inspeksi
bendungan
5) Jumlah pelaksanaan kajian
keamanan bendungan
6) Jumlah NSPM tentang
Keamanan Bendun an

Kegia lan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Paket

21

Paket
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Progmm:
PENYELENGGARAANJALAN

ludikalor Outcomt:

Meningkatnya tingkat
penggunaan jalan
secara nasional

1.

Menurunnya waktu

2.

tempuh rata-rata
antar-pusat kegiatan
nasional

3.

Tlngkat penggunaan jalan secara
nasional
Prosentase penurunan waktu
tempuh rata-rata antar-pusat
kegiatan nasional
Terbentuknya sistem jaringan
jalan secara naslonal yang efektif
dan efisien serta terintegrasi
anatar jalan nasional, provinsi,
kabupaten/ kota

/KU:
I. Persentase jaringan jalan nasional

82,90 Milyar ke ndoraan

91,64

Milyar kendaraan

kilometer

kilometer

%

%

90 %

95 %

%

100 %

0.9

dalam kondisi mantap

2.

3.
4.
5.
6.

Persentase penyelesaian
standaris.tsi leba r jalan menjad i
minimum 6 m pada 4 (empat)
Lintas Utama
Panjang Pembangunan Jaringan
jalan bebas hambatan
Panjang Peningkatan Kapasitas
Jalan
Persentase pengurangan panjang
jalan nasional sub- standar
Panja ng Peningkatan kapasitas

20

35 Km

800 Km

7.837 Lljur Km

12.000 Lljur Km

%

%

100 Km

. ,;

400 Km

jalan nasional agar memenuhi

spesifikasi jalan raya
Penyuluhan NSKP untuk
Penyelenggara Jalan Daerah
8. Pengurangan jumlah lokasi rawan
kecelakaan terkait kondisi ·alan
o.ni.sui Pe~ Sdcttlllriat Dittktorat e nderal Bina M
7.

Unit

Koordinasi
Pengaturan.
Pembinaan
dan
Pengawasan
Manajemen
Jalan

33 Provinsi
350 Kab/ Kota
150 Lokasi

/11diklltor Output:

Kegintan:
1

33 Provinsi
70 Kab/ Kota
30 Lokasi

Terkoord i nasikannya
Kegiatan Pengaturan,
Pembinaan dan
Pengawasan
Manajemen Jalan yang
diukur

1) Persentase peningkatan
pemenuhan kebutuhan
p rasarana pendukung
operasiona I
2) Persentase pemenuhan SOM
Salker dari PNS Pusat
3) Persentase pemenuhan jumlah
penllik jalan
4) Jumlah Dokumen Reformasi
Birokrasi
5) Persentase Laporan Keuangan
Salker yang terkonsolidasikan
yang konsisten dan tepat
waktu
6) Persentase jumlah Barang Milik
Negara (BMN) yang dapat
diinventarisasi dan direevaluasi

20

%

100

%

40

%

100

%

20

%

100

%

Dokumen

2

Dokume n

90

%

98

%

50

%

90

%
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~

Jumlah peraturan menteri
yang dilegalisasl
8) Jumlah keglatan
pelatihan/sosialisasi/

36

Kegiatan

176

Kegiatan

20

Lokasi

100

Lokasi

d iseminasi
9) Jumlah lokasi penanganan

tanggap darurat/ pekerjaan
mendesak akibat bencana
a lam yang dapat ditangani
lO)Jumlah laporan
evaluasi/kajian
penyempumaan organisasi
dan ketatala ksanaan
11) Persentase penyelesaian
laporan Hasil Pemeriksaan
pengaduan masyarakat dan

Laporan

Laporan

75

%

80

%
Do kumen

85

%

100
2

%

administrasi tuntutan ganti

rugi
12) Persentase penyelesaian SOP
13) Jumlah Dokumen Penyiap•n
Pembentukan Unit Sistem
Mana men Mutu
anisui P• laksuio: Direktorat Bin• Pro
Unit
Kegiatan:
Tersusunnya
2 Perencanaan,
Perencanaan, Program
Pemrograman
dan Anggaran
dan Pem bioyaa
Penyelenggara- Penyelenggaraan Jalan
an jalan

/11dikntor 011tp11t:
1) Jumlah dokumen Renstra
2) Ju mlah dokumen Fungsi dan
Status jalan
3) Jumlah dokumen RLadi11ru
Crittrin
4) Jumlahfrasibi/ity study
5) Jumlah dokumen program

Dokumen

Dokumen
Dokumen

8

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

40

Dokumen
Dokumen

5

Dokumen

Dokumen

58

Dokumen

Dokumen

dan anggaran tahunan

6) Jumlah dokumen
pengend•lian pelaksanaan
PLN
7) Jumlah dokumen program 3
tlhunan (MTEF)

16

8) Persentise dati kond isi jalan

100

yang tepa t waktu
9) Jumlah dokumen informasi
penyelenggaraan jalan

Dokumen

Dokumen

%

100

%

Dokumen

Dokumen

10) Jum lah dokumen la kip yang
tersusun

Dokumen

Ookumen

11) Jumlah dokumen laporan
trlwulan capaian kegiatan

Ookumen

12) Jumlah dokumen review
harga satuan jalan & jembatan

Dokumen

13) Jumlah dokumen PBME yang
tersedla

15

Dokumen
Dokumen

9

Ookumen
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14) Jumlah dokumen Konsep
NSPK Penyele nggaraan Jalan
Oaerah
15) Jumlah pelaksanaan
Sosialisasl dan Diseminasi
16) Jumlah dokumen masukan
Rencana Definitif OAK

9
489

Dokume n

89
2581

Kegiatan
Set Dokumen
Ookumen

Dokumen

17) Jumlah dokumen Juknis dan
Kriteria Teknis OAK
ani.sasi Ptlaksana: Dittktorat Bina Ttkn ik

Unit

llldikntor 011tp11t:

~intn11:

3

Kegiatan

Pembinaan
Teknik

T erbinanya teknik

Preservasi dan

peningkatan kapasitas
ja lan

Peni ngkatan
Kapasitas
Jalan

Unit

preservasi dan

I) Jumlah dokumen NSPK dan

15

2) Jum lah pelaksanaan
koordinasi, diseminasL

55

Dokumen

Kegi.tt.tn

26

Kegiatan

Fleet

50

Fleet

Kegi.ttan

12

Kegitttc\n

sosialisasi, dan pembinaan

teknis
3) . Jumlah unit peralata n dan
bahan jalan/jembatan untuk
mendukung kegiatan
pelaksanaan
4) Jumlah pendampingan teknis
dan dukungan teknis
perencanaan dan teknik
lalnnya
5) Jumlah rekomendasi teknis
penanganan lokasi rawan
kecelakaan dan rawa n
bencana
6) Jumlah dokumen AMOAL

so

Lokasi

1200

Lokasi

Dokumen

46

Dokumen

7) Jumlah perencanaan teknis
dan pengawasan teknis jalan
& jembatan
8) Jumlah bantuan teknis jalan
dan jembatan

Paket

16

Paket

Kegiata n

10

Kegiatan

9) Jumlah monitoring dan
evaluasi penerapan NSPK

Kegiatan

32

Kegiatan

Lokasi

10

Lokasi

6

10) Jumlah l..aboratorium yang
telah bersertifikat SN
..U....i Ptlaksana: Dittktorat Jalan Btba• Hambatan dan Jalan Kota

/11dikator 0 11tp11t:

~U.ta11:

4 Pembinaan
Pelaksanaan
Preservasi dan
Peningkatan
Kapasilas
).tan dan
Fasililasl ).tan
Bebas

Dokumen

SPM.

Terfasilitasinya dan
terbinanya
pelaksanaan
preservasi &
Peningkatan
kapasitas Jalan Bebas
lhmbatan dan
otaan

Dokumen

1) Jumlah dokumen kebijakan
investasi dan studi kelayakan
jalan
2) Jumlah dokumen perencanaan
teknik jalan bebas hambatan
dan jalan perkotaan

28

Dokumen

9

128

Dokumen

Dokumen
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dan Perkotaan
5)

6)

7)

8)

9)

Luas lahan yang dibebaskan
Panjang jalan bebas hambatan
yang terbangun
Jumlah Laporan evaluasi
kinerja penyelenggaraan jalan
bebas hambatan
Jumlah standar pedoman
teknlk perencanaan jalan dan
jembatan perkotaan
Jumlah dokumen studi
kelayakan dan AMDAL jalan
dan jembatan perkotaan
Jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi kinerja
pelaksanaan jalan & jembatan
perkotaan
Jumlah kegiatan pembinaan

514
35
3

Ha
Km
Laporan

1432
800
19

Ha
Km
Set Dokumen

Dokumen

38

Dokume n

27

Dokumen

Kegiatan

166

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

administrasi dan teknis

pelaksanaan jalan dan
jembatan perkotaan
10) Jumlah laporan pelaksanaan
koordinasi, desiminasi,

Laporan

10

Laporan

%

90

%

sosialisasi, dan pembinaan

Unit

pelaksanaan
11) Presentase penuntasan
temuan auditor sesuai tepat
waktu.
i Pelwam: Direktont Jalilll dillt Jemba!illt Wlla ah Bant

90

lndikntor 011tp11t:

Pembinaan
Pelaksanaan
Preservasi dan
Peningkatan
Kapasitas
Jalandan
Fasilitasi ]alan
Daenh
Wilayah Baral

Terbinanya
pelaksanaan
preservasi dan
peningkatan kapasitas
jalan serta
terfasilitaslnya
penyelenggaraan jalan
daerah di Wilayah
Barat

1) Jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi kinerja
pelaksanaan jalan & jembatan
2) Jumlah kegiatan pembinaan
admlnistrasi dan teknis
pelaksanaan jalan dan
jembatan
3) Jumlah pelaksanaan
koordinas~ desiminasi,

180

Kegiatan

900

Kegiatan

20

Kegiatan

100

Kegiatan

50

Kegiatan

250

Tahap"a n
Kegiatan

60

Kegiatan

300

Kegiatan

80

%

90

%

70

3

85

%

sosialisasi

4) Jumlah pelaksanaan
pembinaan pelaksanaan
teknis dan penyuluhan NSPK
Jalan provinsi,
kabupaten/kota
5) Persentase penuntasan
temuan auditor sesuai tepat
waktu.
6) Persentase penuntasan dan
penyelesaian permasalahan
adminislrasi dan teknis
pelaksanaan tepat waktu
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ah Timur

lndikntor Output:

Preservasi dan
Peningkatan
l<Apasitas
Jalan dan
Fasilitasi )alan
Daerah
Wilayah
Timur

Unit

Terbinanya
pelaksanaan
preservasi dan
peningkatan kapasitas
jalan serta
terfasilitasinya
penyelenggaraan jalan
daerah di Wilayah
Timur

1) Jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi kinerja

204

Kegiatan

1020

Kegiatan

2) Jumlah kegiatan pembinaan

20

Kegiatan

100

Kegiatan

so

Kegiatan

250

Kegiatan

40

Kegiatan

249

Kegiatan

75

%

88

li.

80

li.

91

%

administrasi dan teknis
pelaksanaan jalan dan
jembatan
3) Jumlah pelaksanaan
koordinasi, desiminas~
sosialisasi
4) Jumlah pelaksanaan

pembinaan pelaksanaan
teknis dan penyuluhan jalan
provinsi, kabupaten/kota
5) Persenttse penuntasan
temuan auditor sesuai tepat
waktu.
6) Persentase penuntasan dan
penyelesaian permasalahan
administrasi dan tekrus
laksanaan te at waktu
anisasi Pelaksana: Balo.i Besar Pelrumaan )alan Nasional

KegiJJtan:
7 Pelaksanaan
Preservasi dan
Peningkatan
l<Apasitas
)a Ian
Nasional

ltidikator Output:
Terlaksananya
kegiatan preservasi
dan peningkatan
kapasitas jalan
nasional

1) Panjang jalan dan panjang
jembatan yang mendapal
presevasi:
a. Panjang jalan yang
mendapal pemeliharaan

28.526

Km

142.633

Km

m

572.056

m

rutin

b. Panjang jembatan yang

114.411

mendapat pemeliharaan
rutin

c. Panjang jalan yang
mendapal
re ha bilitasi/ preventive
berkala
d. Panjang jembatan yang
mendapat
rehabilitasi/ preventive
berkala
e. Panjang jalan yang
mendapal
rekonstruksi/ peningka tan
struktur
f. Panjang jembatan yang
mendapat penggantian
2) Panjang jalan dan jembatan

yang mendapat peningkatan
kapasitas
a. Panjang jalan dan yang
d iban un baru

3.559

60.609

1856

16160

Km

m

Km

m

17.798

303.045

9280

80800

Km

Km

Km

m

1.278,16

Km

11.105. 09

Km

25

Km

129

Km
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Panjang jembatan yang
dibangun baru
c. Panjang jalan yang
mendapat pelebaran
d. Panjangjly ovtr dan
11ndtrpasS yang dibangun
e. Panjang lerowongan yang
d ibangun
3) Jumlah lajur kilomeler jalan

m

m

3.920

Km

19.601

Km

5235

Km

26.178

Km

160
92.822

m
Lj-km

800
96.985

m
Lj-km

nasional

4) Jumlah pengumpulan data
jalan dan jembatan yang
dilaksanakan
5) Jumlah perencanaan teknis
dan pengawasan leknis jalan
dan jembatan
a. Dokumen OED
b. Dokumen Pengawasan
6) Penanganan lokasi rawan

30

Kegiatan

Kegiatan

Paket
Paket
Lokas i

150

Pake!
Paket
Lokasi

Paket

10

Pake!

kecelakaan dan rawan
bencana
7) Kerjasama aplikasi inovasi

teknologi dan rawan bencana
8) Jumlah pelaksanaan kalibrasi
uji petik pengendalian mu tu
dan uji laik fungsi AMP
9) Jumlah diseminasi, pelatihan
teknis dan manejemen mutu
10) Jumlah laporan 111011itori11g dan
evaluasi pelaksanaan fisik
11) Persentase pencapaian tingkat
kemantapan
12) Persentase jumlah peralatan
UPR yang memenuhi syarat
Unit
anisasi Pelaksma: Badan Pen atur alan Toi BP
kgUitan:
illdikator 011tp11t:
1) Panjang jalan tol yang
8 PenyelenggaTerselenggaranya
Dukungan Pemerintah
terbangun oleh swasta
raan Jalan Toi
2) Fasilitasi BLU yang tersalurkan
Pada Pengaturan,
Pengusahaan, dan
untuk pengadaan tanah jalan tol
3) Jumlah kegiatan perencanaan
Pengawasan Jalan Toi
yang terukur
dan pengawasan pembangunan
jalan tol
4) Jumlah kegiatan monitoring dan

20

Kegiatan

100

Kegiatan

30

Kegiatan

150

Kegiatan

40

Laporan

200

Laporan

35,08
12

Km

658,05

Km

ruas

14

ruas

Laporan

15

Laporan

Laporan

15

Laporan

Dukungan
pemerintah berupa
pembebasan tanah
dan ln11dcnppi11g

evaluasi kinerja jalan tol
5) Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan ketatalaksanaan dan
operasional penyelenggaraan
jalan tol
6) Jumlah laporan Kebijakan
81111dli11 untuk Jalan Toi Trans

Kegi.tt.rn

Kegi"t.tn

Laporan

Laporan
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7) jumlah laporan kajian kebijakan

Laporan

16

Laporan

strategis penyelenggaraan jalan
tol
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Program:
PEMBINAAN
PENGEMBANG·
AN
PERMUKIMAN

Menlngkatnya jumlah
kabupaten kota yang
menerapkan NSPK
dalam pengembangan

kawasan permukiman
sesuai rencana tata
ruang
wilayah/ kawasan
bagi terwujudnya
pembangunan
permukiman yang
berkelanjutan

/11dikntor 011tro111t:
1. Jumlah Kabupaten/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasi
bantek permukiman
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasi
bantek bangunan gedung dan
lingkungan
3. Jumlah Kab/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan
mereplikasikan bantek
pengelolaan air limbah dan

drainase
4.

5.

Jumlah Kab/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan
mereplikasikan bantek
pengelolaan persampahan
Jumlah Kab/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan
mereplikasikan bantek air
minum

Penyusunan Kebijakan,
Program Dan Anggaran,
Kerjasama Luar Negeri, Data
lnformasi Serta Evaluasi
Kinerja lnfrastruktur Bidang
Permukiman
Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal Cipta
Kary a

6.

7.

/KU:
1.

2.

3.

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasi
bantek permukiman
jumlah Kabupaten/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasi
bantek bangunan ged ung dan
lingkungan
Jumlah Kab/Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasikan
bantek pengelolaan air limbah
dan drainase

96

Kab/ Kota

300

Kab/Kota

33

Kab/ Kota

221

Kab/ Kota

34

Ka b/ Kota

226

Kab/ Kota
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..
4.

5.

6.

l

iJJ1
---Jumlah Kab/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasikan
bantek pengelolaan
persam pa ha n
)umlah Kab/ Kota yang
menerbitkan produk
pengaturan dan mereplikasikan
bantek air minum
Penyusunan Kebijakan,
Program Dan Anggaran,
Kerjasama Luar Negeri, Data
lnformasi Serta Evaluasi
Kinerja lnfrastruktur Bidang

/

~r--~~~~~ .~
. . • . . . ···-·-- .....

.~~·-;f
~-....... e1r ...:ri:::.~
. ...,.-"., .....

J[ __~=~-~~-~:J~·:-~
22

Kab/Kota

150

Kab/Kota

-

Kab/Kota

120

Kab/Kota

407

Kab/ Kota

496

Kab/ Kota

407

Kab/ Kot•

496

Kab/Kota

Permukiman

Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal Cipta Karva
Unit Ornnis•si Pelilim.: Direktorat Pengemb•nit•n Permukim•n
7.

/111tikntor Output:

Kegiatmr:
1

Pengaturan.
Pembinaan.
Pengawasan
Dalam
Pengembangan
Permukiman

Meningkatnya
perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan. pembinaan
dan standarisasi teknis
dibidang
pengembangan
pennukiman

1) Jumlah NSPK nasiona l

pengembangan permukiman
yang dihasilkan
2) Pendampingan penyusunan
NSPK daerah bidang
pennukiman
3) Pendampingan peny usunan
Strategi Pembangunan Kota
(SPK) di daerah

2

50

paket

7

paket

Pusal

Kab/ kota

300

Kab/kota

Semua provinsi

kab/ kota

300

kab/ kota.

Kab. Aceh Ti.mur. Kah.
Aceh Ten1~.Jh; Kab.

Acch &rat; K.1b. Aceh
Besar; Kab. Pidie; Kab.
Bireuen; Kah. Aceh

Tamtanr.,; Kab. Pidie
Jaya; Kata Banda Aceh;
Kota Sabanp,: Kota
Lany,.sa; Kola
Uiok.seumawe; Kot.a

Subulussalam; Kab.
Tapanuli Selatan; J<ab.
Toho Samosir. J<ab.
Simalungun; Kab. Deli
Serdan~

Kola Sibolr,.i;

Kota Pcmatang Sianwr.

Kota Tebing Tinp.r,i;

Kab. Labuhan Batu;
Kata Binjai; Kola
Padanr. SidL>n1puan;

Kota Gununr, Sitoli;

Kab. Solok; Kab.
SawahJunto/Siiunju n1~

Ka b. Tan.ih Dat.ar; Kah.
Oharmas Raya; Kota
PaJ..rnr,; Kota Solok;
Kota Sawolh Lunlu;
Kow PaJJnf~ PJniJn1',;
Kota Buk.iltinrJ!i: KotJ
PJyakumhuh; KotJ
Pariaman; Kab.
Kuant.an Sinp.inp,i; K.Jh.

lndraniri HiliJ; J<ab.
P~l.tl.dwan;

Kah.
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Natuna; Kab. Llngv.a;

Kota Batam; Kota
Tanjunp, Pinang; Kab.
Merangin; Kab. Batanr,

Hart Kab. Muaro
Jambi; Kab. Tanjuny,

Jabunr, Timur. Kab.
Tanfuny, Jabunr. Baral;
Kab. Bunr,o; Kot.a
jambt Kot.a Sunp,ai
Penuh; Kah. Benr,kulu

Selatan; Kab. Rejanp,
Lcbong; Kah. Benr,kulu
Utara; Kab. Seluma;

Kab. Kcpahianr.; K..tb.
Benr,kulu Ten)tdh;
Kota Benr,kulu; Kab.
Op,an Komcrinr, Ulu;
Kah. Or,an Komerin1~

llir; !<.db. MuJ.r.t Enim;
l<Jb. L...dwt; Koh. Musi
R.iwas; KDh. Musi
8.lnyuJsin; Kilb.
Banyuasin; K.ib. 0)•,.111
llir; Kota Prahumuhh;
Kot.a Par,ar Al.im; KolJ

Lubuk Linp,r.Ju; dU

4) Pendampingan Penyusunan
Rencana Pengembangan
I<awasan Permukiman
(RPKP) Perkotaan dan
Perdesaan di daerah

30

kab/kota

300

kab/kota

Kola Medan Kws.
Medan Tembunp; Dtili
Serdany, Kws.

Tembunp; Kab. Pesisir
Selatan; Kab Sotok
Selatan; Kota Dumai
Kab. Kampar; Kab.
Sarolangun; Kot.a
Palembanr. Kws. 3-'

utu; Kebon Pedes Kota
Bogor. Majalaya Kab
Bandung; Kali Gawe
Kota Semaranp; Ter.al
Panggung Kota

Yogyakarta;
Ciptomuyo Kota
Malanp; Tambak
Sawah Kota Sidoarjo;

Kab. Kubu Raya; Kab.
Kayong Utara; Kab.
Kapuas; Kah. lapin;
Sungai Dama Kota
Samarinda; Kab.
Minahasa S.latan; Kab.
Bole Bolango; Kab.
Donp.p,ala; Lu wu
Timur Kws Towoti;
Kab. Polewali M•mdar;
Kab. Kolaka; Tabanan;
Kota Bima; K.lb.
Maluku Tenr,ah; Kola
Temate Kel Bastiong;
Kota Baja.rmil5in; Kab.

Gowa
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5) Pendampingan penyusunan
rencana tindak penanganan
kawasan permukiman
kumuh perkotaan di
kab/kota

96

paket

300

paket

S.banr, (1 ~ Ae<h Baral
Daya (1~ Blmlen(l~
Ae<h SlnR)dl(l);
Kab.Peslstr Selatan
(1~Kab.5olok Sela tan
(l );Kab.Dharnwraya
(lt,Kab.Tanah Datar
(l~Kab.P...,,,an

(l~Kab.P...man
(t~Kota Podanr,

Baral

(l~Kota

BulUltlny,y,i
Pekanbaru (I ~
Kampar (lt. Kuantan
Singing! (1 ~ Pelalawan
(lt, Duma! (1 ~ Kata
Tanjunp;pinanp, (lt,
Kata BalaJI\ (1~ Kota
)1mbl (1~ Kab.
S.rolanJIUn (1 ~ Kota
Benr,kulu (1 ~ Kab.
Benr,kulu Scl>tan (1);
Kab. Rejonr, Lebonr,
(1); Kab. BenKku lu

<n'

Utara (1 ); K.ib.
S.nyuasin (1 ~ K.>b.
MU51 Banyuasin ( 1);
Kab. OKU (I ): Kab.
O,,an illr(I): Kota
Lubuklinj~'.au (1 ); Kot.i
Panr,kalplN>nJ\ (I ):
Kota Bandar Lumrun•~
(!); Kota Motro ( ! );

Kab. L.amru.ng Selatan
(!); Kata Scranr, (1 ~
Kab. Tanr,erang (1~
Kota Pandey)ang (1 );
Kota Depok (I ~ Kab.
Bandung Baral (1~
Kab. Bandung (1 ~
Kab. Majalnegka (1 );
Kab. Swnedang (1~
Kabupolen Blora;

Kabupilen Kudus;
Kabupalen Jepara;
Kabupotcn Crobor,an;
Kabupolen

Semarany.;Kabupaten
Pemalanp; Kot.a
S.latip,a; Kab. Slema n;
Bantul; Kulon Progo;

Sumenep; Ngawi;
Bangkalan; Pasuruan;
Jember.; Kab. Kubu
Raya (1~ Kab. Sambas
(1); KOlll Pontianak (1):

Kab. Benr,kayang (I~
Kab. Kobar (1 ); Kola
Palangkaraya (1 ~
Banjarmasin; Barito
Kual..a; r..rin;
S.njarbaru;; Kata
BaUkpopon; Kab.
Ptonajam Paser Uldr~

Kab. Kutai
Kartane ara; Kot.a
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(4.)
Mut.1do: Kou Bitunp;
Kota Krumobogu:
Kab. Minu~ Kota
Goronlalo (3~ Kab.
Goronlalo (2): Kab.
Boalemo (2~ Kab.
Pohuwato (l~ Kota
Palu: Kab. Banp,Rat
Kot.a Mabssar; Kota
Tablar, Kab. Wajo;;
Kab. Mamufu (l~ Kab.
Buton; Kou Ke.nd.Mi.;

Kab. Kolab;; Kab.

Klungkunp; !Yb.
Kar.11np,asem; Kab.
Lombok Bat.t (I~ K.b.
Lombok Timnur; Kab.

Sumblwa; Kab. SumN
Timur: Kou Kuranr;

Kab. TTU; Kota Tuai
(I); Ko<. Ambon Cn

Kah. Maluku Tenr,.ih
(1);; Kota Ternall'; KJh
Ho1henr; Kaw Sofifi (I);
Kola Jayapuro1; Kab.
J.iyapura; Kold Tinuk.1;
l<Jb.5oronr, A1ma.s;
K.Jb. Soron1~.

Sabanr, (1); Aceh 8..iro11
Daya (1); Bireucn(I);
Acch Sinp,kil(l) :
K.ab.Pcsisir Sci.utan
( l):Kab.5olok Sciawn
(l);Kab.Dharmasraya
(l~Kab.Tanah Dalar
(l);Kab.Pasaman
(l);Kab.Pasaman BarJt
(!~Kola P.>dang
(l~Kota Bukittinp,p,1
(!);; Pekanbaru (1~
Klmpar (t); Kuo.ntan
Singlngi (1~ Pelalawan
(l~ Dumai (!~ Kota
TanjunllJ>inanp, (1~
Kota Balam (1): Kota
Jambl (l~ Kab.
S.rolanp,un (!~Kou
Benp,kulu (l~ Kab.
Benp,kulu Selalan (!);
l«lb. Reianr. L.ebonr,
(1): Kab. Benp,kulu
Utara (1): i«Jb.
Banyuasin (1 ~ Kab.

Musi Banyuasln (1);
Kab. OKU (1); l«lb.
Ogan ilir (1): Kola
Lu bu klin11P,•u (1 ): Kota
Panp,blpinanp, (I );
Kot.a BandL\f Lampun1~
(1); Kota Metro (1):

Kab. lampunp, Selatan
(It, Kota Seranp, (l~
K.ab. Tangerang (1);

KOia Pandeglang (I);
Kuta

k

(!~

Kab.
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S.ndu.ng Bor•t (1):
Kab. S.ndu.ng (1):
Kab. Majalnegka (1):
Kab. S..medang (1):
Kabupaten Blora;
Kabupaten Kudus:
Kabupaten )epara:
Kabupaten Croboga"
Kabupaten
Sema.ranp,;Kllbupaten
Pemalang; Kota
S.laliga: Kab. Slema"
S.ntu~ Kulon Progo:
S..menep: Ngawt
Bongl<alan; P05uru°"
)ember;; Kab. Kubu
Raya (1): Kab. Sambas
(1): Kota Pontianak (1):
Kab. Bengkayanr. (1):
Kab. Kobar (1): Kota
Palanr,braya (1):
Banj.um15ln; Barito
Kuala;Tapfn;

Banjarbaru;; Kota
Balikpapa" Kab.
Pc:najam Paser Utara;

Kab. Kuta!
Kartaner,ara;

Kota

Manado; Kota Bitunr.:
Kot.a Kotamobar,u;

Kab. Mlnu~ Kota
Corontalo (3): Kab.
Corontalo (2): Kab.
Boalemo (2): Kab.
Pohuwato (1); Kola
Palu; Kab. S.nggat
Kota Makassar. Kota
Takalar; Kab. Wajo;;
Kab. Mamuju (1): Kab.
Buton; Kota Kendari;
Kab. Kolaka;; Kab.
Klu.ngku.ng; Kab.
KaranJI05"" Kab.
Lombolt Barat (1): Kab.
Lombok Tlmnur. Kab.
Sumblwa; Kab. Sumba
Timur; Kot.a Kupang;
Kab. TTU: Kota Tuai
(1): Kota Ambon (1):
Kab. Maluku Tengah
(1);; Kota Temate; Kab.
Halteng; Kota Sofili (1):
Kota Jayapura; Kab.
Jayapura: Kota Timika:
Kab.Soronr. Almas:
Kab. Soronp,.

6) Penyelenggara•n diseminasi,
sosialisasi, pelalihan dan
lokakarya bagi pemda.
masyarakat dan swasta

p•kel

100

paket

33 Provinsi

LAl'IPI RAll i

pengawasan
dalam
penataan
bangunan dan
llngkungan
termasuk
pengelolaan
gedungdan
rumah Negara

Meningkatnya
implementasi produk
pengaturan.
pelayanan pembinaan
dan pengawasan serta
kualitas hasil
pembangunan bidang
penataan bangunan
dan tingkungan

7
2)

32

paket

37

paket

Kab/kota

226

Kab/kota

Pusat

Kab/Kou y•ng •k.on
di/asili~t

i

3) )umlah Kawasan yang
mendapatkan fasilitasi
penyusunan RTBL

32

Kawasan

177

Kawasan

ant.an lain

Kab Asahan. Kab
Solok. Kab Ogan
Komering Ulu. Kota
cu.,,on. Kota e.1w1.
Kab Bandung. Kab
Suk.obuml.Kola
Surok.orta, Kota Tep,•I.
Kab Magelang. Kola
Ma.tan,., Kab Malanr,.
Kola Blilar, Kou
S.marinda, Kota
Male.as.tr, Kab Cowa,
Jli.
Kawasan y.mr, dipilih
Jiut.am.llc..m mcnr,acu

paJa PP no.7b/"1DJ7
S<.'5Uai PKN, PKW J.tn

PKSN. Kab/Kota y•nJ\
akdn difasilH.asi antara
lain: Kot.a Banda Aceh.

Kab Aceh Bcsar, Kow
Medan. Kab Asahan.
Kola Padang. Kou
Salam. Kab Ogan
Komering llir, Kab

Lampung Sel>-lan. Kou
Jakarta Timur, Kab
Tangerang, Kota
Bogor, Kot.a Bekasi.,

Kola Mmng. Kou
Pontlanok, Kota
Makasar. dlL

4) )umlah Kabupaten/Kota

yang mendapatkan fasi litasi
penyusunan Rencana Ind uk
Sistem Proteksi Kebakaran
(RISPK)

41

kab/kota

202

kab/kota

Kab/Kou yang okan
difasilitasl antara lain :
Kola Medan. Kola
Palembang, Kow

Pekanbaru, Kota
Jakarta. Kou Bandunp,
KolaYoll)'ak.orU,~

Semannr.. Kota

Makasar. Kola
Denpasar, Kota

Surabaya, Kah Muara
Enim. Kab Tulanp,

8.lwang, Kah
Mogelang. Kab
M.iJiun. Kah Kuta.I
Kertane~a.

Kab

Lombok Timur. J.11.
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Kiwas1n y•ng dlpilih

Jumlah Kawasan yang
mendapat fasllitasl
penyusunan Rencana Tindak
Penataan dan Revitalisasi
Kawasan

dfuumakan menr.acu
pod. PP no.'16/'11X17
sesu1f Pk.N, PKW dan

PKSN. Kab/Kou y•nr.
akan df(115UJtasl 1ntara

lain : Kou Medan.
Koll Palembany,. Kola
Pekanbaru, Kou

)akam, Kola Bandung,
Kou YOf.Y•brl3, Kola
Setruirang,Kou
Mabsar,Kou
Dmposar.Kou
Surabay•, Kola Batam.
Kou Tasilunalaya.
Kota Samarinda. Kab
Beny)<alis, Kab
P<kalonp,an. Kab
5'doatjo. Kab
Sumenep, Kab Kutai
Kert1nev,ar~

6) Jumlah Kabupalen/ Kota
yang mendapat rasilitasi
Rencana Tindak Sistem
Ruang Terbuka Hijau (RTii)

33

kab/kota

209

kab/kota

dU

Kab/Kota y•nr. akan
Jif'asiUt.asi antara lain :
Kota Medan. Kata
Palembanp,. Kota
Pekanbaru, Kota

l•kam. Kou BanJunp,
Kott Yop3aluuu, Kola
Scmaranp,. Kota

Makasar. Kou
Denposar. Kou
Surabaya. Kou Dumai,
Kou Cirebon. Kota
Surakaru, Kota

Palanr.Jc.rayo. Kota

7) Jumlah Kawasan yang

33

kawasan

221

kawasan

mendapat rasilitasi
penyusunan Rencana Tindak
Pengembangan Kawasan
Permuklman Tradisional
Bersejarah

Samarinda. Kab
Bintan. Kab Banyuasin.
Kab Bone. dll.
)umlah kawasan ha.oil

ld<ntlfil<asl yang abn
difasilitasi adalah Kab
Bireun, Kab Madiun.

Kab Padang Parlaman.
Kab Karimun. Kab
Bungo, Kota

P•r.v

Alam. Kab umpunr.
Timur Kab Np,awi. Kab
Banjar. Kou Kedlri.
Kab Singbwang, Kab
Barfto Timur, Kot.a
Manado. Kab Lontbok

8) Jumlah Provinsi yang

melaksanakan fasilitasi
Penguatan Kelembagaan
Penataan Bangunan dan
Lingkungan. Pelalihan
(TOI), Penyelenggaraan
Bangunan Gedung. Penataan
Ungkungan dan pendataan
serta pengelolaan Gedung
danRumahN ara, den an

33

Provinsi

33

Provinsi

Utara, Kab EnJe. dll
Seluruh Propinsi
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mengundang seluruh
Kab/Kota
9) Jumlah Provinsi yang

Unit

kgiatan:
3a

Pengaturan,
Pembinaan,

Pengawasan
Sanitasi
Lingkungan
(Air limbah)

perencanaan teknis,

pembinaan, dan
standarisasi teknis di
bidang sanitasi d an
persampahan

1) Jumlah NSPK untuk
pengelolaan air limbah yang
tersusun
2) )umlah Bantek. Bintek. dan
pendampingan (SSK)
pengelolaan air limbah

1) )umlah NSPK untuk
pengelolaan drainase yang

Pengawasan

tersusun
2) )umlah Bantek. Bintek. dan
pendampingan (SSK)
pengelolaan drainase

3) )umlah penyelenggaraan
pelatihan (Diklat) teknis dan
pengelolaan drainase
4) )umlah monev kinerja
pengembangan drainase
Pengaturan,
Pembinaan.
Pengawasan,
Pengembanga
nSumber
Pembiayaan
Dan Pola
lnvestasi
Persampahan

34

3) )umlah penyelenggaraan

Pengatunn,
Pembinaan,
Sanitasi
Lingkungan
(drainase)

3c

Provinsi

33

Provinsi

Seluruh Propinsi

Buah NSPK

25

Buah NSPK

Pusat

Bantek, Bintek.
dan
pendampinp,an
SSK
Paket

Semua provinsi

Semua provinsi

kegiatan

Semua Provinsi

/11dikator 011tp11t:
Meningkatnya
pelayanan perumus.tn
kebijakan,

pelatihan (Diklat) teknis dan
pengelolaan air limbah
4) )umlah monev kinerja
pengembangan air limbah
3b

33

melaksanakan Pemeriksaan
keandalan bangunan gedung
termasuk gedung dan rumah
negara dengan mengambil
beberapa Kab/Kota terpilih
yang ada pada masingmasin wila ahn a.
anisasi Pelaksana: Dittktont Pen em ban an Pm ehatm Un kun an Pennukiman

1) )umlah NSPK untuk
pengelolaan persampahan
yang tersusun
2) )umlah Bantek. Bintek. dan
pendampingan (SSK)
pengelolaan persampahan
3) )umlah penyelenggaraan
pelatihan (Diklat) teknis dan
pengelolaan persampahan
4) )umlah monev kinerja
pengembangan persampahan
5) )umlah fasilitasi
pengembangan sumber

34

bu ah

226

kegiatan

35

kegiatan

226

2

buah NSPK

so

buah NSPK

Semua Provinsi

8

Bantek, Bi ntek.
dan
pendampingan
SSK
paket

50

Semua Provinsi

15

Bantek, Bintek.
dan
pendampingan
SSK
paket

Semua Provinsi

7

kegiatan

so

kegiatan

Semua Provinsi

3

Buah NSPK

30

Buah NSPK

Pusat

Bantek, Bintek.
dan
pendampingan
SSK

Sem ua Provinsi

paket

Sem ua Provinsi

Semua Provinsi

22

Bantek, Bintek.
dan
pendampingan
SSK
paket

150

15

21

kegiatan

150

kegiatan

2

kegiatan

15

kegiatdll

Kola SurJb.. ya, Kola

S..maranp, Kot.a
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Surakarta, Kota

pembiayaan dan pola
inveslasi bidang
persampahan melalui
kerjasama pemerinlah, dunia
usaha, dan masyarakat

Malang. Kota
Pekalonp,an. Kota

P•lembany.,, Kot.a
MatMam, Kot.a
Bukittmp,f,i. Kab.

Scrdang Bedagai. Kot.a
Bituny,, Kot.a Amuntai,
Kota Yop,yakarta, Kota
BandM Lampuny.,, Kota

Tangcranv, dan Kot.a

Med.-n

Unit

a~i

Pelaksana: Di.roktont Pen e.mban tan Air Minum

illdikntor 011tp11t:

Ktgintnn:
4

Pengaturan.
Pembinaan.
Penga wasa n,
Pengembangan Sumber
Pembiayaa n
Dan Pola
lnvestas~ serla
PengembanganSistem
Penyediaan
AirMinum

Meningkatnya
pelayanan perumusan
kebijakan,
perencanaan teknis,

pembinaan. dan
standarisasi teknis di
bidang air minum

buah

1) jumlah NSPK tenlang air

22

buah

Pusat

minum yang tersusun

2) Jumlah kab/kola yang
menyelenggarakan
pengembangan SPAM sesua i
NSPK
3) jumlah Rencana lnduk
SPAM yang siap
dilaksanakan
4) jumlah penyelenggaraan
pelatihan (Diklat) teknis dan
pengembangan air minum
5) Jumlah PDAM yang
memperoleh pembinaan
6) jumlah pengelola air minum
non-PDAM yang
memperoleh pembinaan
7) Jumlah Monev kinerja

kab/ kota

120

kab/ kota

Menyebar pada
Kabupaten/Kota

30

kab/ kota

250

kab/kota

32 Provinsi

18

kab/kota

120

kab/kota

32 provinsi

35

PDAM

260

PDAM

3f provinsi

30

non-PDAM

250

non-PDAM

32 Propinsi

so

kab/kola

335

kab/kola

32 Propinsi

PDAM

Semaranr,. Kab/Kou

pengembangan pengelolaan
airminum
8) Jumlah laporan pra studi
kelayakan KPS

PDAM

26

Suk.abumi.
Banjarmasin. (Banjar),
Kendari. PaJanr.karay.t.

Singkawany,.
Pontianak. Mataram.
Lombok Tenr,ah.
Bitung, Solo Raya (Solo
danWonogiri.

Magelang),
Balikpapan. Gowa,

Tasikmalaya. Ciamis,
Lampung Selatan.
Sor.or, Lahat.
Tangeranr,

9) Jumlah PDAM terfasilitasi
untuk mendapatkan
pinjaman bank
lO)jumlah studi altematif
pemblayaan
11) Jumlah propinsi yang
melakukan kam anye

20

32

PDAM

120

PDAM

32 Propinsi

laporan

10

laporan

Pusat

propinsi

32

propinsi

32 propinsi
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Banjarmasin,

Tangeranp,. Medan.
SuraJunta, Surabaya,
C!rebon. YoR)'akarta.

Se.ma ran

illliYsi Ptlalcsano: S.ktttariat Direktorat t nd<!ral

Unit

KegiJitan:

/11dikntor Output:

5 Dukungan
Manajemen
Direktorat
Jenderal Cipta
Karya

Unit

illliYsi Pelalcsano: Oirektorat Bina

KegiJitan:

1) Terselenggaranya
Pelaksanaan Administrasi
Penggajian dan Perkantoran
2) Terselenggaranya
Administrasi dan
Pengelolaan Pegaw ai
3) Meningkatnya Kemampuan
dan Kehandalan SOM dalam
Pengelolaa n Administrasi
Keuangan dan Akuntansi
4) Terselenggaranya Pembinaan
Hukum dan Tersedianya
Pe rangkat Penataan Huku m
5) Terselenggaranya Pembinaan
serta Penyediaan Prasarana
dan Sarana Perlengkapan
6) Terselenggaranya Pembinaan
dan Pelaksanaan habitat

Pe.ngawasan,

-

Pmg<!mbangan
Slst:em
Pmytdiaan Air

4384

Pegawai

Pusat

Paket

52

Paket

Pusat

Paket

32

pake t

Pusat

9

Paket

36

paket

Pusat

9

Paket

36

paket

Pusat

Paket

Pusat

Paket

am

1) Penyusunan Kebijakan dan
Strategi bidang Cipta Karya
2) Penyusunan Program dan
Anggaran bidang Cipta
Karya
3) Penyusunan Kerjasama Luar
Negeri dan Pola lnvestasi
4) Penyusunan Evaluasi dan
Kinerja bidang Cipta Karya
5) Penyusunan Data dan
lnformasi Bidang Cipta
Ka a
Unit OrgillliYsi Pelaksano: Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Min um

Ptngtmbangan
Sumb<!r
Ptmbiayaan dan
Polalnv"5tui

13

Pegawai

llldikntor 011tp11t:

6 Ptnyusunan
Ktbijilkilll,
Program dan
Anggann,
Knjasama Luar
Negtri, Data
Informui S..m
Evalusi
Kinnja
lnfrastnlktur
Bidang
Pttmukiman

Kegiatan:
7 Oukungan
Ptngaturan,
Ptmbinaan,

1096

7

9

Paket

30

Paket

Pusat

Paket

35

Paket

Pusat

Paket

Pusat

40

Paket

Pake t

45

Paket

Pusat

Paket

35

Paket

Pu sat

/11dikntor Output:
1) Jumlah sosialisasifdiseminasi
penerapan NSPK
2) Jumlah POAM/Kab/Kota
yang difasilitas i untuk
menyelenggarakan SPAM
sesuai NSPK
3) Jumlah fasilitasi
SOM/ institusi
penyelenggaraan SPAM
4) Jumlah laporan publikasi/
informasi tentang
n elen araanSPAM

104

Kab/Kota

250

Kab/ Kota

Tersebar di semua

38

Kab/Kota

150

Kab/Kota

Tersebar di semua
Provinsi

16

K•b/Kota

99

Kab/Kot•

Tersebar di semua
Provinsi

Laporan

42

Laporan

Pusat

Provinsi
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5) Jumlah laponn konsep
kebijakan dan strategi
pengembangan SPAM
6) Jumlah mediasi dan fasilitasi
untuk penyelesalan masalah
penyelenggaraan SPAM

Kab/Kota

25

Kab/Kota

Kota Ambon. Kota

Jayapur•, Kota
Pebnbani, Kota
Semarany,.. K.ab.
Semaranp,, Kot.a
Seranp,. Kota
Pemalllnf',. Kou

Ottbon. l<Ab.
Ku.ningan. Kota

Tang~np,. Kola
Tangeranr,. Kaib.
Karawanp,, Kot..1
S.tam, OKI jaya. Kow
Ma~r. Kot.1

Manado. Kota Banda
Aceh. KOi.i
l.hokseumo1wt", Kot.1

Lanp,$<1. Kot.a
SamarinJ.i, Kot.i

Balikraran. Kot.i
Bandar l..Jmpunl',. K..ib.
Mar,elanJ!,. DI
Yor,yakarta. KotJ

7) Jumlah fasilitasi untuk

Kab/Kota

25

Kab/Kora

tahapan perslapan,
pelaksanaan, monev KI'S

Surakarta
Kot.a Pekanboiru, Kot.i
Dumui, Kola J.imhi,
Kota BanJar Lumpun1•,.
K.ab. Tanr,erilny,. Kola
Tanp,eranr,, Kot.a
Soran,,. OKI Jay.. Kab.
Bogor. Kab. Belcasl
Kou Bew( Kab.
Karaw•ng, Kab.
O.ndu.ng, Kab. Subanp,.
Kou Ottbon. Kab.
Kuningan. Kab.
Cllacap. Kab.
Kebwnen. Kot.a
Semuon"' Kab.
Pasuru.an. Kola
Pasuruan. Kah.
Sidoatjo, Kab. C...il<.

8) Jumlah laponn
pengembangan altematif
model penyelenggaraan/
pembiayaan/ pola investasi
SPAM dan sanitasi
9) Jumlah lokasi monev
penyelenggaraan air minum
dan sanitasi

2

so

Laporan

Kab/Kota

12

325

Laporan

Kab/Kota

Kou Surabaya
Pusat

Tersebar di Semua
Propinsi

DIREKTORAT ENDERAL Ol'TA KARYA

Program:
PENGEMBANGAN
INFRASTRUK-

Meningbtnya
bpasitas pelayanan
infrastruktur

TUR

permuldman

PERMUKIMAN

/11dilcn1or Outromt:
1. Jumlah kawasan yang
tertangani infrastruktur
permuklman
2. Jumlah kawasan yang terlayani
taan ban unan edun

L3 -40

LA .. PIRAll J

Jumlah kawasan yang
mendapat akses prasarana dan
sarana air limbah
4. Jumlah kawasan yang terangani
pelayanan drainase
5. Jumlah kawasan yang
tertangani sistem persampahan
6. Jumlah kawasan yang
mendapat pelayanan air minum
ke pada pend ud u k
kota/ kabupaten
/KU:
1. Jumlah kawasan yang
tertangani infrastruktur
permukiman
2. jumlah kawasan yang terlayani
penataan bangunan gedung
dan lingkungannya
3. jumlah kawasan yang
mendapat akses prasarana dan
sarana air limbah
4. Jumlah kawasan yang

1125

Ka wasan

6740

Kaw asa n

33

Ka wasan

209

Kawasa n

64

Kawasan

508

Kawasan

39

Kawasan

106

Kawasa n

terangani pelayanan drainase

5. Jurnlah kawasan yang
tertangani sistem persampahan
6. Jumlah kawasan yang
mendapat pelayanan air
mlnum kepada penduduk
kota/ kabupaten
7. Dukungan lnfrastruktur
Direktorat Jenderal Gpta

55

Kawasan

210

Kawttsan

103

Kaw asan

783

Kawasan

%

Kawasan

450

kawasan

Ka a

Unit

anisasi Pela.k51.ru1: Dittktorat Pen embm an Ptt11n1.kiman

KegiJJtan:
1 Penyelenggaraan
Pengembangan
Permukima n

lndikator Output:
1) Jumlah kawasan kumuh d i

perkotaan yang tertangani

Sabanr, (l t. Aceh Baral
Daya (l); Bireuc n(I);
Aceh Sinr,kil(l );
Kab.Pesislr Selatan
(l);Kab.5olok Sclatan
(l);Kab.Dhatmasray•
(l);Kab.Tanah Datar
(l );Kab.Pasaman
(l);Kab.Pasa man Baral
(l);Kota Padang
(l);Kota Bukillinp.f.i (1~
Pclotnbaru (lt, Kamp.>r
(1); Kuant.an Sinp,in1~1
(1); Pclalawan (1);
Dumal (1);; Kot•
Tanjunr,pinang (1};
Kota Baw.m (1); KolJ
/ ambi (I ~ Kab.

Sarolanp,un (1); Koc.a
Bengkulu (1); Kab.
Bengkulu Sclatan (1);

Kab. Re n Lebon
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2)

Jumlah satuan unit hunian
rumah susun yang terbangun
dan infrastruktur
pendukungnya

3,840

Unit

30,000

unit

Pemblny,uNin ; Kot.a
Medan (2 TB); Kau
Padany, (1 TB); Kou
Batam (2 TB~ Kau
Bandar Lampuny, (2
TB~ Kab Clmahl (I TB)
; Kau Bandung (2 TB~

Kabupaten Scmar;1nr;
Kabupaten
Purl>allny,r.a; KoLl
Tep,•I; Kabupatcn

Cilacap: Kaburaten
Jepu.; Kabupaten
Sragen; Kota

Surakarta; Kabur-ttcn
Boyolah; Kaburat<>n
Purworcro; Kahupatt•n
Brebes; Kot.a S..lat1r,a;
TB~ K.lb. 0..ntul (2
K.lb Siemon (2):
Kota Yor,y•loJrt.t (I);
Kota Suro1h.lyo1 (6 TB);

(11

TB~

Kot.a Prob0Hn1'.r.o (1
TB~

Kota Kc.Jori (I TB);

Kola SanjarmJsin (1
TB~ dll.

3) Jumlah kawasan perumahan

104

Kawasan

450

kawasan

bagi MBR yang dilayani
infrastruktur permu kiman

4) Jumlah kawasan

permukiman yang
mendapatkan dukungan
fasilitas mitigasi bencana

Sabanr. {1); Ac1•h 8.irJt
Daya (1); Blrcuc n(l);
Acch Singkil(l) :

Kab.Pcslsir Scldtan

Kawasan

20

kawasan

(l);Kab.5olok Sciatan
(I~ Kab.Dharmamy•
(l ~Kab.Tanah Datar
(l):Kab.Pasaman
(l~Kab.PolSaman Baral
(l~Kota Padang
(l~Kota Bul<ittinMi
(!);; Pekanboru (1~
Kampar (I): Kuantan
Singinp,i (I~ Pela!.wan
(1~ Dwnol (! );; Kota
Tanjunp,rinany, (1);
Kau Batam (1~ Kota
jambl (1~ Kab.
Sarol4nr,un (I ~ Kota
Bengl<ulu (1); Kab.
Benr,kulu Selatan (I);
Kab. Rejonr, Lebonr,
(1); Kab. Benr,kulu
Utara(l); Kab.
BanyuHin (1~ Kab.
Musi Banyuasin (l);
Kab. OKU (1): Kab.
Oy,an llir(l); dll.
Kab. Acch lk'Sar. Kah.
Aceh Bara~ Kab.

Tapanuli Tenp,ah; Kab.
Tapanull Sclatan: Kab.

Pasaman; Klb. Aga.m;
Kab. Padang Parlam..-n:
Kou Padang; Kab.
Pesisir Selatan: Kah.
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5) Jumlah kawasan perdesaan
pusat pertumbuhan yang
mendapat pelayanan
infrastruktur permukiman

55

Kawasan

300

kawasan

umpung Selatan; Kab.
Pandeglanr; Kab.
SukabwnJ; Kab.
Cianjur; Kab. Garu~
Kab. CiaJnls; Kab.
Olacap; Kab. Bantu~
Kab. Kulonproy,o;
Prop. NTB, Prop. NTB;
Prop. Gorontalo, Prop.
SulaW<Si Tenp,ah; Prop.
Papua ; Prop. Papua
Sant
Kab. Bireun (1 t. Kab.
Serdang Bedar,ai (2);
Kab. Pesisir Selatan (2t,
Kab. Kampar(l); Kab.
Bintan (l t. Kab.
Sarolanr,un (2~ Kab.
Batanp,hari (2t. Kab.
Kaur Selatan (lt. Kab.
Maje (lt. Kab. Of,•n mr
(1); Kab. Muslraw.is
(1); Kab. Banp,ka
Selatan (1 ); Kab.
umpunr, Selatan (2t,
Kab. Serang (2~ Kab.
Ciamis (1); Kab.
Karawang (lt, Kab.
Magelang (I t. Kab.
Purwor<jo (1); Kab.
Boyolali (It. Kab.
Gunung Kidul (1); Kab.
Bantu! (I); Kab.
Malanr, (2t. Kab.
Sambas (lt. Kayong
Uwa (lt. Kab. Seruyan
Kee. Seruyan IUr Os.
Bangun Harja (lt, Kab.
Banjar (l t. Kab.
Malinau (lt.; Kab.
Bolmut (lt. Kab. Mina
Selatan Kws. Tatapaan;

Kab. Gorontalo Utara
(I); Kab. Poso Kws.
Wakai; Kab. Bono (lt.
Kab. Majone (l t, Kab.
Kolaka (It. Kab.
Klunr,kung (I); Kab.
Birna (lt. Kab. Uitnbok
Sant (1); Kab. Sikka
kws. Peslsir Slkka; Kab.

Seram Bagian Timur
(I); Kab. Halmahera
Tlmur Kws. Wasi.le;

Kota Jayapura.; Kah.

6) Jumlah kawasan yang

dilayani oleh inhastruktur
pendukung kegiatan
ekonomi

so

Kawasan

270

kawasan

Raja Atnpat (I ).
Kab. Jabuhanbatu; K.lb.
l.abuhan batu utara;
Kab. labuhanbatu
selatan; Kab.

Simaluny,un;

Kab. Dairi; Kab.
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Karob; Kab. t..nJl)<at
Kab. BanR)<a; Kab.
Belitunr.; Kab. bangko
..i...n; Kab.
ManinR{n; Kah. muaro
jamb!; Kab. rejlnp,
lebonr,; Kab. Kaur.
Kab. oua.k~muko; Kab.
l..ebonr,; Kab. .....h
1-ut; Kab. hulu sunp,al
selltan; Kab. Tabalonr.;
Kab. huJu sun~i

lenJ!>lh; Kab. BanjilT ;
Kab. Sin,.nr.; Kab.
kopuas hulu; Kab.
La.ndak; Kah. Mamuju;
Kah. mamuju ut.a.ra;

Kab. Sinjat Kab.
Jeneponto; Kab. Bo!ll•;
Kab. Enrekanr;
KabJombok timur;

Kah. Bima; Kah.
Sumbawa; Kah.

sumbawa barat
7) Jumlah daerah tertinggal

1,500

desa

10,000

desa

yang mendapat pelayanan
infrastruktur pennukiman

Kab. Pes151r Sclalan (1~
Kab. Solok Sclatan ( I ~.
Kab. Unr.r.a; Kah.
Anao1bas;, Kah.

Banyuasin (1~ K.>b.
OKU (1); Kab. Or,an
lllr (1~. Kab. Belitunp,
(I ~ Kab. Banp,ko
SeLatan(l);. P.
Pewahan~

Kab.

Serang (2) P. Tunda/ P.
Panjang. Kabupalen
Jepira;Kabupiilert

Se:marAng; bbupaten
Kenda4, Kab.
Bengkoyanp, (1 ~ Kab.
Kayonp, Uwa (1~. Kab.
Gunung Mas (1~ Kab.
Pulou !'bang (1~. HSU,
Bangy,al. Bangker.
Kab. Pangkep; Kab.
SeLayar. Kab. Polman
(1 ~ Kab. Mamuju (1),
Kab. Bombana(I~ Kab.
Bulon (!)" Kab.
Klungkung (1); Kab.
Katanr.asem (I~ Kab.
Lombok Barat Kab.
Lombok Utar°" Kab.
TTU; Kab. Swnba
Bara~ Kab. MTB

8) Jumlah kawasan perbatasan
dan pulau kecil terluar yang
mendapat pelayanan
infrastruktur pennukiman

39

Kawasan

150

kawasan

Kab. Aceh Besir (1~
Kab. Aceh Jaya (1~
Pulou Rupa~ Kws.
Paslr Umau Kapas;;
ANmbas; Koca Batam;
Kab. NatUN; Kab.
Kapuas Hutu (1); Kab.
Sambas 1 Kab.

L3-44

I

LAllPIRAll
..

11•1

.

'

__k~

~

·r-·
jt

Ao

-

',

J[ ~-~·::

. --

•f.:J'!l~'n~)~'

----7'"1~~r,~~
.··J~~t-

·~ :::. ~lili- ~-· --~~~~-:A~~..::~~:_,.--,~
Sany.11au (It, Kab.
Sintang (I); Kab.
Nunukan (1); Kab.
KutaHlarat (I~ Kab.
K<p. Sitaro; Kab. Krp.
Sangjhe; Kab. Kupanp;
Kab. Rote Ndao; Kab.
Belu; Kab. Alor; Kab.
MBO; Kab. MTB; Kab.

Halut Kws. P. Morotai;
Kab. Boven Digu~ K.ib
Raja Ampat Kp.

Dorekar; P. Fani;

Unit On!.•n.is.ui Peloksono: Dittktont Penatnn Ban2U11on don Llngkungon
~giatan:

2a

Penyelenggara
....n
pembangunan
bangunan
gedungdan
penataan
kawasan/
lingkungan
permukiman

lrrdiknlor Output:
1) Jumlah bangunan gedung
negara dan bersejarah yang
mendapatkan
pengembangan.

5

gedung

65

gedung

Sa.saran adalah kota
metro/ kota besar.
diantaranya Kota

Medan. Kota Padanr..
Kota Pekanbaru. Kot.-i
Bat.am. Kola
Palembanp.. Kot.a

Jakarta, Kota Bandunr,.

Kota Bop,or, Kot.a
Semaranp.. Kot.a
Surabaya, Kot.a
Pontianak, Kota
Banjarmasin. Kota
Samatinda, Kola
Malwar.dll

2) Jumlah Kabupaten/Kota

7

kab/kota

72

kab/kota

yang mendapatkan
pengembangan sarana dan
prasarana pencegahan dan
penanggulangan bahaya
kebakaran

Kab/Kot.a yang akan

difasilitasi antara lain :
Kota Medat1. Kota

Pa.Jembang, Kota
Pekanbani, Kota
Jakarta. Kota Bandunr,
Kota Yogyakana, Kota
Semarang. Kota
Makasar, Kota

Oenpasar, Kot.a
Surabaya, Kab Muara

Enim. Kab Tulang
Bawanr,. Kah
Magelany,. Kab
Madlun. Kab Kutai
Kertanegara. Kab
Lombok Timur, dlL
3) Jumlah Kab/Kota yang

mendapat dukungan
pengembangan sarana dan
prasarana aksesibilltas
ba ngunan gedung

10

kab/ kota

100

kab/kota

Kab/Kota yang

difasilitasi antara latn :
Kota Sabany,. Kab Nias.
Kola Solok. Kab

Lampung Tengah.
Jakarta
Utara/Barat/Timur,
Kot.a Tanp,eranr., Kot.a
Bogor, Kot.a Sur<1karta,
Kol.a Madiun. Kot.a
MageLanr.. Kota
Balikpapa<1. dll.
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Kaw...n yang dipilih
diutam.akan meng.cu
poda PP no.'N>/'Jf.W

Jumlah Kawasan yang
mendapatkan dukungan
sarana dan prasarana pada
kawasan yang di1"vitalisasi

5e5uai PKN, PKW dan
PKSN. Kab/Ko<a yang

akan difasilJtasi antara
lain : Kot.a Medan.
Kota Palembanr,, Kota
Pekanbaru, Kota
Jakarta. Kota Bandunp.,,
KOii Yop,yakarta, Kola
Seau.rang, Kota
Makasar,Kota
Denpasar, Kola

Surabaya. Kola Batam.
KOii Tasil<maiaya,
KOii Samarinda, Kab
Benp,kalis, Kab

Pekalony,an. Kab

5) Jumlah kab/kota yang

39

Kab/kota

209

Kab/ kota

mendapatkan dukungan
sarana dan prasarana pada
ruang terbuka hijau

Sidoatjo, Kab
Sumencp, Kab Kut.al
Kertanegara. dU
Kab/Kola ya nr. akan
difa5ilitasi antara 1.ain :
Kot.a Medan. Kot.i

Palembanp,, Kot.t
Pek.anbaru. Kota
Jakarta. Kota Bandunr,.
Kola Yogyak.artil, Kola

Semarann, Kota
Makasar, Kola
Denpasar, KOia

Surabaya, Kola Dumai.
Ko<aC!ttbon.Kota
Surakarta, Kola

Palangkaraya, Kot.a

6) Jumlah kawasan yang

65

kawasan

241

kawasan

mendapat dukungan sarana
dan prasarana pada
permukiman tradisional dan
bersejarah

Samarlnda, Kab
Bintan. Kah Banyuasin.
Kab Bone, dll.
Jumlah kawasan hasil
identifikasi yang abn
dilasilitasi adalah Kab
Bireun, Kah Madiun.

Kah Padanr, Paria.man.
Kab Karimun. Kab

Buny,o, Kot.a Pagar
Alam, Kab Lampunr.
Timur Kab Ngo1wi, Kah
Banjar. Kola Kediri.
Kah Singkawanr,, Kab
Barito Timur, Kot.a
Manado, Kab Lombok
Utara, Kab Ende, JU

7) Jumlah Provinsi yang

22

kawasan

33

kawasan

Semua Provinsi

8.500

kel/ desa

21 .98~

kel/ desa

Semua Provinsi

mendapat pengembangan
Pll'2B
2b Penyelenggara
-an penataan
bwasan/lingkungan
pennuldman
mela.luf

1) Jumlah kelurahan/desa

yang mendapatkan
pendampingan
pemberdayaan sosial
(P2KP/PNPM)

LAtlPIRAll i

pemberdaya•n masyarakat

2) Jumlah !<ab/ Kola y•ng
mendapatkan
pendampingan
REKOMPAK-JRF

Unit 0 anisasi Pelaksana: Direktorat Pen emban a.n Pen thatan Lin kun an Pennukiman
kgintmr:
/11dikntor Output:
3a Pengelolaan
1) Jumlah kawasan yang
pengembangan
infrastruktur

9

kab/kola

9

Kab/Kola y•ng
akan difasilitasi

• nlara lain : Kota
Yogy•karta, Kab
Bantu!, Kab
Sleman, Kab
Gunung Kidul,
Kab Kulonprogo,
Kab Ciamis, Kab
Kl•ten, Kab
Magelang, Kab
Bo olali

27

ka wasan

48

kawasan

Kot.a Medan. Kow
Batam. Kuta
Pak!mban1!. Kow
Tangeranp,.. Kuta
J.ikartJ, Kot.i B.inJun11,.
Kot.a Cirebon. Koc..i

terlayani infrastruktur air
limbah dengan sistem off-site

sanitasi

lingkungan
(air limbah)

5'!mar.m1'.. Kot;i
Surakarta, Kota
Yor,yakart.a, Kola

Surabaya, Kola
Malanr.. Kola

Banta,rmasin. KotJ

Balikpapan. Kota
Makassar dan Kota
Denpasar

3b

3c

Pengelolaan
pengembangan
infrastruktur
sanitasi
lingkungan
(drainase)
Pengelolaa n
pengem bangan
infrastruktur
persampahan

1) Jumlah kawasa n yang
terlayani infrastruktur
persampahan
2) Jumlah prasarana
pengumpulan sampah
3) Jumlah prasarana
persampahan terpadu 3R

37

k.awasan

460

kawasan

Semua provinsi

39

kawasan

106

kawasan

Semua provinsi

55

kawasan

210

kawasan

Semua provinsi

100

unit

1.500

unit

Semua provinsi

305

lokasi

2.000

lokasi

Semua Provinsi

kawasan

32 provinsi

IKK
l/ detik)

32 provinsi

anisui Pelilksana: Oirektorat Pen emban an Air Minum

Unit

Kegiatan:
4

2) Jumlah kawasan yang
terlayani infrastruktur air
limbah dengan sistem on-site
Berkurangnya jumlah luas
genangan

Pengembangan Sistem
Penyediaan
AirMinum

/tJdikntor Output:
1. Jumlah kawasan yang
terfasilitasi (PS air minum
MBR Perkolaan)
2. Jumlah lKK yang terfasilitasi

74

kawasan

%

IKK
l/ detik)

(960

610

916
(9.160
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3. Jumlah desa yang terfasilitasi
(PS air minum perdesaan)
4. Jumlah kawasan yang
terfasilitasi (kawasan
pemekaran. pulau terluar.
perbatasan. terpencil,
KAPE'I)
5. Jumlah kawasan yang
terfasilltasi (mendukung
pelabuhan perikanan)
Unit Dn>anis.Isi P•laksana: Sektttariat Direktorat Jenderal

Ktgiatan:
5

Dukungan
[nfrastruktur
Dittktorat
Jenderal Cipl11
Kary a

tUL... ---

'""

750

desa

10
(110

kawasan

l/detik)

7.200
120
(1.155

desa

kawasan
l/detik)

~.£.

32 propinsi
Kep. Riau. Kaltim,
Kalbar, S.luL NTT,

Malut. Maluku, Papua.
Sumut. Kaltenp, Kalsel,
Babel

13
(110

kawasan
l/ detik)

Kawasan
l/ detik)

21 propinsi

(310

264
5

Unit
Paket

1056
20

Unit
Paket

Pusat

2255

Unit
Paket

9020

52

Unit
Paket

Pusat

13

5

Paket

20

Paket

Pusat

53

/11dikalor Output:
1) Tersedianya Penyediaan

Prasarana dan sarana
Persampahan dan Drainase
pada Lokasi Pasca
Bencana/Konflik Sosial
2) Tersedianya Penyediaan
Prasarana Air Minum dan Air
Limbah pada Lokasi Pasca
Bencana / Konflik Sosial
3) Terpenurunya Cadangan
Mendesak Bidang Perkim
pada Lokasi Pasca Bencana /
Konflik Sosial
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PENATAAN
RUANG

Ten:apainya
kes~uaian RPJM
(nasional dan daerah)
dengan RTRW,
ten:apainya
krsesuaian
perwujudan program
pembangunan
infnstruktur
(teruwna
infnstruktur PU dan
permukiman)deng•n
renn.ni tata ruang
wilayah nasional, dan
semakin
berkurangny•
konflik-konflik
pemanfutan ruang

lttdikAlor 011tco111e:
1.

2.

3.

Dilaksanakan di
Pusat

Jumlah kementerian/lembaga,
provinsi/kabupaten/kota yang
RPJM-nya sesuai dengan
RTRWN dan RTRW
Prosentase kesesuaian
perwujudan program
pengembangan infrastruktur.
terutama infrastruktur PU dan
permukiman dengan RTRW
Prosentase berkurangnya
konflik·konnik pemanfaatan
ruang

IKU:
1. Tingkat ketersediaan landas•n
hukum bagi pemerintah,
pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penataan
ruang
2. Tingkat ketersediaan SOM
Pemda provinsi yang
memahami penyelenggaraan
penataan ruang
3. Tingkat ketersediaan materi
teknis RTR KSN, Kawan
Andalan dan Wilayah Sungai,
yang diterbitkan sesual amanat
RTRWN
4. Persenta5e teridentifikasinya
penyelenggaraan penatan
ruang nasional dan provinsi
5. Persentase terselenggaranya
program dan kegiatan Ditjen
Penataan Ruan

100

%

100

%

100

%

%

100

%

%

100

%

Unit Organis.ui Ptlaksana: Direktorat Pengaturan Dan Ptngawasan Penataan Ruangl Dit Taruwil IV

l11dikator 011tp11t:

kgiatmi:
1.

Penyusunan
dan sosialisasi
NSPKserta
pengawasan
teknis dalam
bidang
penataan
ruangdan

pembinaan
PPNS
penataan
ruang

Tersusunnya dan
tersosialisasikannya
NSPK,
terselenggaranya
kampanye publik
bidang penataan
ruang serta
terlaksananya
pengawasan teknis
dan tersedianya PPNS
bidang penataan
ruang

1) Jumlah NSPK bidang penataan
ruang
2) Jumlah sosialisasi bidang
Penataan Ruang
3) Jumlah penyelenggaraan
kampanye publik
4) Jumlah Pengawasan Teknis
Bidang Penataan Ruang
5) Jumlah PPNS Yang Dibina
6) Laporan keuangan dan barang
milik negara

5

bu ah
kegiatan

85
25

buah
kegiatan

40

kegiatan

200

kegiatan

33

kegiatan

33

kegiatan

90

orang

8

Dilaksanakan
tersebar di seluruh

provinsi

laporan

600

5

orang

laporan
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2

Pembinaan
pelaksanaan
penataan
ruang, fasilitasi
penataan

ruang antar
wilayah dan
persetujuan
substansi
RTRW
provinsi/ kabu
-paten

Terselenggaranya
pembinaan
pelaksanaan penataan
ruang provinsi dan
kabupaten. fasilitasi
penataan ruang
wilayah sungai dan
pengembangan
kawasan perdesaan
dan agropolitan.
kawasan andalan dan
koridor,

penyeienggaraan
persetujuan substansi
RTRW provinsi dan
kabupaten serta
koordinasi lintas
provinsi

Jumlah provinsi yang
memperoleh penguatan
kapasitas melalui
dekonsentrasi bidang penataan
ruang
2) Jumlah kegiatan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan
dekonsentrasi bidang penataan
ruang
3) Jumlah kegiatan stock taking
tata ruang provinsi
4) Jumlah kabupaten yang
mendapatkan bantek
peningkatan peiaksanaan
penataan ruang kabupaten
pemenang PKPD
5) Jumlah kabupaten yang
mendapatkan bimbingan
teknis penataan ruang wilayah
kabupaten
6) Jumlah kabupaten yang
mendapatkan bimbingan
teknis pengembangan
wilayah/kawasan perdesaan
dan agropolitan
7) jumlah kegiatan bimbingan
teknis pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi
8) Jumlah kawasan
andalan/koridor yang
mendapatkan arahan
pengembangan wilayah lintas
provinsi
9) Jumlah wilayah sungai yang
mendapatkan fasilitasi
penataan ruang lintas wilayah
10) Jumlah kegiatan
penyelenggaraan persetujuan
substansi RTRW provinsi dan
kabupaten
11) Jumlah kegiatan koordinasi
lintas provinsi 7 (tujuh) pulau
dan kepulauan
12) Jumlah laporan keuangan dan
barang milik nega ra

33

44

provinsi

33

Provinsi

kegiaran

8

kegiatan

kegiatan

31

kegiatan

kabupaten

15

kabupaten

kab

110

kab

kawasan

32

kawasan

6

kegiatan

22

kegiatan

0

kawasan

15

kawasan

WS

69

ws

Kegiatan

11

Kegiatan

Kegiatan

28

Kegiatan

buah

Dilaksanakan
tersebar di seluruh
provinsi

buah
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TARGET

Perencanaan

!ala ruang
serta
koordinasi
pemanfaatan
ruang dan
pengendalian
pemanfutan
ruang wilayah
nasional dan
kawa.san
strategis

na.sional

Unit

kgiiltan:
4.

Terselenggaranya
kerjasama penataan
ruang anlar negara
dan terwujudnya
keserasian rencana

penataan ruang,
keterpaduan
pemanfaatan ruang
dan keselarasan upaya
pengendalian
pemanfaatan ruang
dalam wilayah
nasional,
pulau/ kepulauan dan
kawasan strategis
nasional dalam rangka
mewujudkan wilayah
nasional yang aman.
nyaman. produktif
dan berkelanjutan

Penfnjauan kemball Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
2) Perpres tenlang Penataan
Ruang Pulau/Kepulauan dan
kawasan strategis nasional
3) Monitoring dan evaluasi
implemenlasi RTRWN dan
RTR pulau/kepulauan
4)
Monitoring dan evaluasi
program infrastruktur bidang
Pekerjaan Umum
5) Kerja sama penataan ruang
antamegara
6)
Fasilitasi pelaksanaan tugas
BKPRN
7)
Penerbitan Buletin Tata Ruang
Fasilitasi partisipasi dalam
8)
forum intemasional
9) Kajian teknis penataan ruang
nasional
10) Jumlah laporan keuangan dan
administrasi barang milik

anisasi Pelalcsam! Dittktorat Pen em ban
lr1diknlor 011tp11t:

Perencanaan
tata ruang
serta
koordinasf
pemanfaatan
ruang dan
pengendalian
pemanfaalan
ruang
kawasan
metropolitan
serta
pembinaan
pelaksanaan
pengembangan perkotaan

Terselenggaranya
penyediaan basis data
informasi perkotaan.
kebijakan dan strategi,
penfngkatan kualitas
pengembangan.kawas
an metropolitan dan
perkotaan beserta
kapasitas
kelembagaaMya,
pembinaan teknis
pelaksanaan
pengembangan
perkotaan dan
persetujuan substansi
RTRW dan RDTR kola

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2

Laporan

0

la poran

8

buah

76

buah

laporan

31

laporan

laporan

12

laporan

laporan

11

laporan

laporan

5
30
60

edisi

edisi

orang
laporan
lapor•n

Dilaksanakan
tersebar di seluruh
provfnsi

18

5

laporan
orang

laporan
laporan

itTaruwll 11

Jumlah pemutakhiran basis
data fnformasi perkotaan
Jumlah kajian kebijakan dan
strategi pengembangan
perkotaan

Jumlah kawasan metropolitan
yang ditingkalkan kualitas
pengembangan perkotaan dan
kapasitas kelembagaannya
Jumlah kola (PKN+PKW) yang
memperoleh pembfnaan teknis
pelaksanaan pengembangan
perkotaan dan kapasitas
kelembagaannya
Jumlah kola pusaka, rawan
bencana, dan pemenang PKPD
yang dftingkalkan kualitas
pengembangan perkotaan dan
kapasftas kelembagaannya
Jumlah kegiatan fasilitasi
persetujuan substansi Perda
RTRW kola dan RDTR kola
)umlah laporan keuangan dan
admiinfstrasi BMN

Kegiatan

Kegiatan

7

buku hasil
kajian
kegiatan

44

buku hasil
kajian
kegiatan (7
Perpres I<SN )

15

11

kola

75

kola

3

kola

55

kola

2

kegiatan

laporan

7

Dilaksanakan di
Pusat

kegiatan

laporan
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Penyi•p•n
kebijakan,
program dan
anggaran,
pengembangan sistem

infonnasi.
serta
monitori ng

dan evaluasi
pelaksanaan
program
penataan

Tersedianya Jakstra,
program dan

anggaran, evaluasi
kinerja, data dan
informasL dan
kerjasama luar negeri
bidang penataan
ruang. serta laporan
keuangan dan
administrasi barang
milik negara

2)

3)
4)

Jumlah kegiatan penyusunan
kebijakan dan strategl bidang
penataan ruang
Jumlah kegiatan pemrograman
dan penganggaran bidang
penataan ruang
Jumlah kegiatan evaluasi
kinerja bidang penataan ruang
Jumlah kegiatan pendataan
dan informasi bidang penataan

7

kegiatan

45

kegiatan

7

kegiatan

42

kegiatan

7

kegiatan

45

kegiatan

kegiatan

37

kegiatan

kegiatan

35

kegiatan

ruang

Jumlah kegiatan pengelolaan
kerjasama luar negeri bidang
penataan ruang
ruang
6) Jumlah laporan keuangan dan
Administrasi BMN
anisasi Pelalcsana: Sdctttariat Oittktorat enderal Penataan Ruan
Unit
5)

1) Jumlah kegiatan legalisasi dan
Terselenggaranya
bantuan hukum bidang
fasilitasi legalisasi
peraturan perundangpenataan ruang
undangan bidang
2) Jumlah kegiatan teknis
administrasi Ditjen Penataan
penataan ruang.
Ruang
bantuan hukum,
3) Jumlah kegiatan manajemen
peningka tan teknis
SOM Ditjen Penataan Ruang
administrasL dan
manajemen SOM
Di · n Penataan ruan
anisasi Pelalcsana: Balai lnformasi Penataan Roan

Penyelenggara
-an
manajemen,
administrasL
hukum dan
teknis lainnya
Ditjen
Penataan
Ruang

Unit

Pengembangan kapasitas
kelembagaan,
penyelenggara
an pelatihan
dan
penyebarluasan informasi
penataan
ruang

kegiatan

45

kegiatan

11

kegiatan

68

kegiatan

6

kegiatan

47

kegiatan

Kegiatan

16

Kegiatan

Kegiatan

29

Kegiatan

Kegiatan

53

Kegiatan

Dilaksanakan di
Pusat

/11dikntor Output:

Kegilltan:
7.

laporan

laporan

1"dikntor Output:

Kegiatan:
6

Dilaksanakan di
Pusat

Tercapainya
penlngkatan kapasitas
kelembagaan penataan
ruang.
terselenggaranya
pelatihan dan
penyebarluasan
informasi bidang
penataan ruang serta
tercapainya target
penerimaan PNBP
Wisma Wisata
Werdhapura yang
maksimal

1)

2)

3)

4)

Jumlah kegiatan
pengembangan kapasitas
kelembagaan penataan ruang
Jumlah kegiatan pelatihan
yang dilaksanakan bidang
Penataan Ruang
Jumlah kegiatan
Penyebarluasan informasi
penataan ruang
Jumlah prosentase penerimaan
PNBP dari Wisma Wisata
Werdhapura

100

%

200

Dilaksanakan di
Pusat

%
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Program:
OUKUNGAN
MANAJEMEN
DAN
PEIAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA
DEPARTEMEN
PEKERJAAN
UMUM

Terwujudnya
pelayanan
administrasi
pemerintahan ya ng
baik di lingkungan
Dep. Pekerjaan Umum

lndikalor Outcome:
Persentase evaluasi kinerja dan
arahan kebijakan bidang kePU-an yang dimanfaatkan
2. Prosentase perencanaan
program dan anggaran,
terlaksananya rencana dan
program serta terlaksananya
administrasi kerjasama luar
negeri bidang Pekerjaan
Um um serta kegiatan strategis
lainnya
3. Jumlah Peningkatan jumlah
data BMN yang valid dan
akuntabel dari nilai riil
keseluruhan BMN Dep. PU d an
didukung dokume n BMN yang
lengkap dan tertib
4. Jumlah laporan LRA dan
neraca yang akurat d an tepat
waktu
5. Persentase pelaksanaan
pembinaan pegawai dan
pengelolaan organisasi dan ta ta
laksana
6. Persentase materi RUU, RPP,
Raperpres dan
Rapennen/Juknis/Juklak bid,
PU yang hasilkan
7. Jumlah publikasi dan
pemberitaan positif
departemen di media massa
8. Persentase tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan
administrasi pemerintahan
yang baik
9. Jumlah pelayanan data bidang
pekerjaan umum dengan
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
10. Jumlah peserta dildat yang
dilatih dfalam mengisi
kesenjangan kompetensi yang
ditetapkan dan disyaratkan
dalam melakukan tugas dan
jabatan
1.

"
"

100

20

"

100

"

20

"
"

100

"

100

"

18

"

100

"

70

"
"

75

20

20

20

100

100

100

"
"

"
"

100

"

100

"

80

"

80

"

/KU:
1.

Prosentase hasil evaluasi
kinerja kebijakan dan
perencanaan yang
dimanfaatkan

r.

L3 - 53

LAtlPIRAll i
\

,]i.it·-< .. 1·
f

t;,

j

I of ~

, • '

t'.J

.. -~~--i.'J.E:;JE·~~~~~

-~...

·---·-··

_j~~

----·---~-:;-:;]~~~

2.

3.

4.

Prosenlase tingkat dukungan
pelayanan sumber daya yang
plima
Prosenlase dukungan
manajemen melalui mutu
kompetensi aparatur PU sesuai
yang disyaratkan
Prosenlase tingkat pelayanan
pimpinan dan publik yang
akurat

"
"

"
"

"

"

Unit Organisui Pelaksana; Biro Perencilnun Oiln Kerj...ama Luar Nt1teli

Kegiatan:
1 Peny usunan
Perencanaan,

Pemrograman.
Penganggaran,
Pemantauin dan
EvaluasL serta
Pembinaan
PHLN

/11dilmtor 011tp11t:
Tersusunnya
perencanaan program
dan anggaran.
terlaksananya rencana
dan program serta
terlaksananya
administrasi
kerjasama luar negeli
bidang Pekerjaan
Umum serta kegialan
Strategis lainnya.

1) Jumlah laporan penyusunan
acuan/ pedoman dalam
perencanaan dan
pemograman S lahunan
serta keterpaduan anlar
sektor
2) Jumlah laporan penyusunan
rencana kerja/ program dan
anggaran tahunan bid. PU
3) Jumlah kegialan
pemantauan hasil
pelaksanaan anggaran Oep.
PU
4) Jumlah laporan administrasi
dan evaluasi dalam bentuk
usulan-usulan keglalan yang
akan didanai PHLN dan
laporan pelaksanaan PHLN
serta jumlah laporan

6

laporan

33

laporan

9

laporan

SS

laporan

7

kegialan

26

kegialan

8

laporan

30

laporan

6

laporan

2S

Laporan

3

dokumen

15

dokumen

6

lapor•n

32

laporan

1

laporan

6

laporan

administrasi kerjasama

intemasional
S) Jumlah laporan pelaksanaan
dan pengendallan pekerjaan
strategis bidang PU lainnya
6) Jumlah dokumen
penatausahaan dan urusan
rumah langga Biro PKLN
administrasi
Unit On!artiso.si Pelaksma: Biro Keoes!awaian dan Ortala

llldilatt{N'011tp11t:

Kegintatt:
2 Pengelolaan dan
Pengernbangan
SDMdan
Organisasi
Tatalaksana

Terkelolanya sumber
daya manusia serta
organisasi dan
lalalaksana di
lingkungan
departemen pekerjaan

um um

1) Jumlah Laporan Kajian/
Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Oepartemen,
Sistem Ketalalaksanaan
Organisasi dan
Kepegawaian
2) Jumlah Laporan Analisis
Jabalan dan Beban Kerja
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Jumlah Laporan Pengadaan
CPNS, or, Diktat dan Bintek
Pegawal, serta Kebutuhan
Formasl Pegawal
4) Jumlah Laporan Direktori
Kompetensi dan KAO
S) Jumlah Laporan Kajian/
Pedoman Kebutuhan
Kualifikasi Pendidikan,
Refonnasi Birokrasi,
Renstra, Penilaian Kinerja
PNSdan Pola
Pengembangan Jafung
6) Jumlah Laporan Monitoring
dan Evaluasi Kinerja
7) Jumlah LAl<IP Biro
8) Jumlah Laporan Mutasi dan
Didokumentasi, CPNS, PNS
serta Jafung
9) Jumlah Laporan Juknis/
Pedoman dan Pengaturan
Manajemen dan
Administrasi
lO)Jumlah Laporan
Admlnistrasi Pengelolaan
Tata Persuratan
ll)Jumlah Laporan
Administrasi Penge lolaan
BMN
12)Jumlah Laporan Pengelolaan
Gaj~ Honorarium dan
Tunjangan
13)Jumlah Laporan Pembinaan
dan Pengelolaan
Kepegawaian
14)Jumlah Laporan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Ruangan
Kantor
lS)Jumlah Laporan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Unit

laporan

laporan

laporan

laporan

laporan

8

laporan

laporan

10

laporan

laporan
laporan

s
30

laporan
laporan

konsep
pedoman/

35

konsep
pedoman/

ju kn is

juknis

laporan

laporan

la poran

lapo ran

laporan

s

laporan

laporan

laporan

laporan

laporan

laporan

10

laporan

anisui Pdwma: Biro Keuan an

/11dikator 011tp11t:

Kegiatan:
3 Pembinaan dan
pengelolaan
keuangan
departemen

Terkelolanya
administrasi dan
ketatalaksanaan
keuangan departemen
secara transparan dan
akuntabel.

1) Jumlah SOM yang dibina
dibidang Penatausahaan
Penguji, Penerbitan SPM dan
fungsional admlnistrasi
keuangan
2) Jumlah RA dan Neraca
Tingkat Eselon I/
Departemen.Penyusunan
Pedoman Peraturan
l<euangan dan Pembinaan
PNBP

200

s

orang

laporan

1.050

25

orang

laporan

LAtlPIRAll i

3) Jumlah angkatan Diklat

Fungsional Bendahara
Penerima PNllP serta
Pembinaan Administrasl dan
Pengelolaan Keuangan
4) Pembuatan Buku
Juknis/Juklak Bidang
Keuangan
5) Jumlah angkatan pelatihan
Kewirausahaan SOM
Pengelola PNllP, Manajemen
Kewirausahsaan BUMN
Perum Dep. PU serta
penyelenggaraan Sosialisasi
Peraturan PNBP
6) Jumlah SOM yang dibina
tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan SAi d i
lingkungan Dep PU
7) Jumlah laporan
Pembinaan/Monitoring
Rekening Satkeryang

2

draf

11

Perm en

angkatan

240

2

orang

draf
Perm en

40

1.200

angkatan

orang

laporan

10

laporan

sistem

10

sistem

pedoman

10

pedoman

disusun
8) Jumlah Sistem Penyampaian

LRA dan Neraca internal
Dep PU serta Sistem
Rekonsillasinya dengan Dep.
Keuangan dan sistem
informasi keuangan terpadu
(SAi) ang disusun dan
dikembangkan
9) Jumlah pedoman
penggabungan SAK dan
SIMAK-BMN, Neraca Awai
dalam rangka Pelaksanaan
SAi
lO)Jumlah SK tarif tentang
penentuan nilai satuan biaya
jasa pengelolaan SDA untuk

2

SK tarif

SKtarif

unit

unit

PTf
11) Fasilitasi Pengembangan
Badan Usaha Wilayah Sungai
Prioritas
Unit
anislli P•lwana: Biro Hukwn
kgiatan:
4 Pem binaan,
Meningkatnya sistem
Perencanaan,
dan tertib peraturan
perundang-undangan
Harmonisasi dan
dan bantuan hukum
Publikasi
di
bidang pekerjaan
Peraturan
Perundangum um.
undangan serta
Bantuan Hukum

lndikator 011tp11t:
1) Draft RUU bid. PU
2) Draft RPP bid. PU
3) Draft Raperpres bid. PU
4) Rapermen

DraftRUU
Draft RPP
Draft Raperpres
16 Rancangan

2
15
17
85

Draft RUU
Draft RPP
Draft Raperpres
Rancangan

Pera tu ran

Peraturan

Menteri Juklak/
Juknis bid. PU

Menteri )uklak/
Juknis bid. PU
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5) Jumlah Putusan Pengadilan
Negeri. Putusan Pengadilan
Tinggi {Banding), Putusan
Kasasi (MARI) dan Putusan
Penlnjauan Kem ball (MARI)
6) jumlah Pendapat Hukum
(Opinl Hukum),
Pendampingan dan hasil
konsultasi hukum
7) Jumlah SOM bidang bantuan
hukum Perdata, Pidana,
PTUN, Arbitrase, kontrak.
kepengacaraan dan per-UUan yang dibina
8) Jum lah SOM bidang S)DIH
yang dibina
9) Jumlah provinsi yang
dibangun SO!Hnya
10) jumlah laporan

33 litigasi

13 non ligitasi

102

48

litigasi

non ligitasi

290 orang

1125

orang

orang

60

orang

Prov

33

Prov

4 laporan

20

laporan

11)Jumlah unit Fasilitas kantor

1 unit

5

unit

12)Jumlah Laporan pembayaran
Ga ii

1 laporan

5

laporan

2

dokumen

5

dokumen

3

dokumen

11

dokumen

dokumen

14

dokumen

orang

70

orang

Stratei is

/11dikntor 011tp11t:

Kegiatan:
5 Penyusunan,
Pengkajian, serta
Pengembangan
Kebijakan dan
Strategi Bidang
PU

----,~~--]!"--='·~

~

- - ----··- -

-

t- .

.... - '
1..:1•1L:." to),;·

~

Tersusunnya
dokumen kajian,

rancangan..
pengembangan dan
hasil evaluasi
kebijakan dan strategi
bidang pekerjaan

umum

1) Jumlah kajian
pengembangan kebijakan
investasi bidang ke-PU-an
2) Jumlah SOM yang dilatih
3) Jumlah kajian
pengembangan peraturan

orang

130

orang

sistem perencanaan dan
evaluasi pembangunan
bidang PU
4) jumlah kajian kebijakan
Rencana Strategis
5) Jumlah SOM terfasilitasi
program Renstra
6) Jumlah pedoman Renstra
7) Jumlah kajian kebijakan

pembangunan wilayah dan
keterpaduan fungsi
penyelenggaraan pekerjaan
um um
8) Jumlah dokumen laporan
kinerja pembangunan dan
AI<IP bidang PU
9) Jumlah dokumen kajian
kinerja bidang PU
lO)Jumlah SOM terfasilitasi
11) Jumlah SOM yang
tersosialisasi

70

pedoman

I

pedoman

4

dokumen

6

dokumen

2

laporan

30

laporan

dokumen

18

dokumen

40

orang

200

orang

75

orang

300

orang

•

•_i,._

!'-,_..~·J,_,_J
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Unit

12) Jum lah kajian isu st:rategis
bidang PU
13) Jum lah saran• yang
dibutuhkan
14)Jumlah rencana kegiatan dan
anggaran tahunan Pustra
15) Jumlah laporan penataan
kelemba aan Pustra
onisui Ptlilksilllo: Pusot Komunikosi Publik

3

dokumen

jenis

jenis

dokumen

dokumen

laporan

10

laporan

/11dikator 011tput:

Kegintn11:
6 Penyelenggaraan
dan Pembinaan
lnformasi Publik

Meningkatnya
pembinaan
komunikasi dan
infonnasi publik.

1) )umlah waktu penyediaan
kebutuhan pimpinan,
keprotokolan, dan
administrasi ketatausahaan
2) Jumlah materi/ bahan rapat
pimpinan departemen
3) Jumlah produk kolateral
4) Jumlah majalah
5) Jumlah pameran, advertorial
dan petaksanaan Malam
Penghargaan yang diikuti
6) Jumlah tayangan di televisi

tahun

25.000
2.000
12.000

perpustakaan
8) Jumlah koleksl buku baru
dan buku langka
9) Penyelenggaraan
dokumentasi photo dan
video dan kegiatan PNBP
10) Jumlah judul film
ll)Jumlah penyelenggaraan
Workshop peningkatan SOM
12)Jumlah penyelenggaraan
media gathering, peliputan
kegiatan pimpinan, Temu
Pers {Press Conference),
dialog di 1V dan radio
13) Pem beritaan di web PU
14) Pemberitaan di Surat Kabar
dan Majalah
15) Jumlah rapat dengan
legislatif, Pelaksanaan
Bakohumas, Sarasehan
humas Internal

eks
buah
eks

5

125.000
10.000
60.000

tahun

eks
buah
eks

11

kali

55

kali

13

kali tayang

39

kali tayang

kali

10

kali

7) Jumlah pelaksanaan bintek

Unit

dokumen

150

buku

750

tahun

tahun

3

judul
kali

buku

15
5

judul
kali

742

kali

150

kali

800

berita

4.000

berita

14.000

bu ah

70.000

bu ah

22

kali

110

kali

asl Ptlilksana: Pusat Pen elolailll Builll Mili.k

ludikator 011tp11t:

Kegiatan:
7 Penyelenggaraan
Pengelolaan
&rang Milik
Negara Dep. PU

Terselenggaranya
pengelolaan dan
penatausahaan Barang
Millk Negara (BMN)
Dep. Peketjaan Umum
secara efektif dan
efisien.

1) Jumtah BMN semesteran,
tahunan dan 5 tahunan
2) Jumlah Laporan database
BMN
3) )umlah Laporan Penilaian
Asel

3

laporan

16

laporan

laporan

10

laporan

laporan

laporan
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4) Jumlah laporan dan Aplikasi

program databse, bank data
BMN
5) Jumlah pelatihan SIMAK·
BMN, penyusunan neraca
dan aplikasi Jainnya.
6) Jumlah Japoran
penghimpunan dan
penyimpanan dokumen
kepemilikan BMN dan
dokumen pemanfaatan/
pemindahtangan.
7) Jumlah Japoran progres
sertifikas~ sertifikat dan data
klasifikasi keamanan tanah
dan bangunan
8) Jumlah laporan/ dokumen
pengaturan pengelolaan dan
penatausahaan BMN
(penghapusan. barang
persediaan, kualifikasi
kondisi barang. KOO,rumah
dinas,dll)
9) Jumlah angkatan diseminasi
dan sosialisasi peraturan
pengelolaan dan
penatausahaan BMN,
pelatihan petugas gudang.
dan pedoman Jainnya
lO)Jumlah laporan monitoring
dan evaluasi proses
pengelolaan BMN
ll)Jumlah laporan pelaksanaan
dan penyusunan kajian
lingkungan statrejik
pengelolaan BMN
12)Jumlah Japoran rencana dan
program pengelolaan BMN
13) Laporan kinerja tahunan
pencapaian kinerja PPBMN
Unit Organisasi Pel.XSma: Biro Perlengkapan dan Umum

Kegiatan:
8 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Sarana dan
Prasarana serta
Dukungan
Pelayanan
Departemen

1
1

program
laporan

5
10

program
Japoran

4

angkatan

25

angkatan

1

Japoran

20

Japoran

20

laporan

10

laporan

1

laporan

10

laporan

1

angkatan

25

angkatan

3

laporan

20

laporan

1

laporan

10

la po ran

1

laporan

5

laporan

1

laporan

5

laporan

5

paket

/11dikntor 011tp11t:
Terkelolanya sarana
dan prasarana rumah
tangga Departemen.

1) Jumlah pakel penyusunan
NSPM mengenai persuratan,
kearsipan, dan
kesekretariatan. utilitas,
Satpam, & perparldran,
pemeliharaan, pemanfaatan,
pembangunan, &
penggunaan gedung serta
lingkungan kantor.

25

paket
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2) Jumlah pembinaan SOM
dlbidang persuratan,
kearsipan. dan
kesekretariatan di
llngkungan Dep PU, serta

8
paket

30

paket

20

paket

102

paket

7

paket

26

paket

paket

29

paket

pembinaan utilitas,

3)

4)

5)

6)

kesehatan. dan tibkam,
pengelolaan perlengkapan di
lingkungan Setjen
Monitoring dan evaluasi
keglatan persuratan.
kearsipan. & kesekretariatan.
bidang utilitas, kesehatan,
dan tibkarn.
kerumahtanggaan serta
pengelolaan bangunan &
BMN di lingkungan Setjen
Jumlah paket pengendalian
kegiatan pengaturan.
pembinaan. & monitoring
(persuratan. kearsipan. &
kesekretariatan,penga tu ran.
pembinaan. &
kesekretariatan, utilitas,
kesehatan,dan tibkam)
Jumlah paket kegiatan
pelayanan pimpinan (Sekjen
& SAM), kerumahtangaan
Biro, Kepegawaian Biro,
gaji/upah, & kesekretariatan.
& distribusi sural
Jumlah paket kegiatan
prasarana fisik (pengelolaan
bangunan. lingkungan. &
KOO

a.nisasi Pelilksala: Pusat Pen olillwl Data
Unit
/11dilaltor 011tp11t:
kgiJJIJln:
1) Jumlah sistem standar data
Meningkatnya
9 Penyelenggaraan
pembinaan,
PU
dan
2) Jumlah pedoman
pengem bangan.
Pengembangan
Pengelolaan data PU
pengelolaan dan
Data dan Sistem
3) Jumlah sistem data base
penyediaan data
lnfonnasi Bidang
Spasial bidang PU
infrastruktur serta
Pekerjaan
sistem informasi di
Um um
4) Jumlah Sistem lnfonnasi
bidang pekerjaan
geografis infrastruktur PU
um um.
5) Jumlah peta tema / data
Spaslal lnfrastruktur tingkat
Nasional, Prov. Kab. dan
Kota
6) Jumlah peta tematik/ data
dan lnfonnasi Daerah
Bencana dan Konflik tingkat
rovlnsl

3

paket

paket

sistem

sistem

pedoman

pedoman

sistem data
base spasial

sistem data
base spasial

sistem

sistem

500

peta tema infra·
struktur

400

peta tematik

2445

peta tema
infras-truktur

165

peta tematik
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7) Jumlah buku
lnduk/Infonnasl Statistik kePU-an Tlngkat Nasional
8) Infonnasi Statistik ke-PU-an

33

Tlngkat Prov/ Kab/Kota
9) Jum lah layanan PU-net
lO)Jumlah paket yang dilelang
secara elektronik/on-line
ll)Jumlah Infonnasi Dep. PU
yang tertayang melalui
website
12)Jumlah pembinaan teknologi

statistik
PU

statistik
PU

12.500
6.950

buku potensi
wilayah
dan profil
layanan

12.500

buku potensi
wilayah
dan profil
layanan

paket

33.000

paket

115

20

informasi

500

Informasi/ buah

250

tahun

700

orang

13

modul

65

modul

2

paket

10

paket

1
12

pusat
Balai

1
12

pusat
Balai

33

provinsi

33

Provinsi

buah
5

lahun

inlormasi dan komunikasi di

De .PU
anisasi Pdaksana: Pusat Pendictikan dan Pelatihan
lndikntor 0111p111:
kgisum:
1) Jumlah pegawai yang
Terselenggaranya
10 Penyelenggara
mengikuti Diklat PIM ( IL m
dan
pendidikan
sisll!m
-an dan
pelatihan yang handal
dan IV), Prajab ( ill, IL dan
PengembangI), dan teknis fungsional
di bidang pekerjaan
an Pendidikan
2) Jumlah Kurikulum / modul
um um.
dan Pelatihan
diklat tersusun dan paket
Bidang
TOT
Pekerjaan
3) Jumlah Bala~ Pusa~
Um um
Prop/Kab/Kota yang
menyediakan data berupa
hasil Evaluasi sebagai
Unit

masuk.an arahan
manajemen/pimpinan,
kalender, brosur dan ltajltl,
Katalog. dan roadshow
program diklat
4) Jumlah Balai/Pusat yang
menyusun pedoman evaluasi
kinerja program dan evaluasi
diklat serta melaksanakan
diklat lttWrsl1ip Jainnya
5) Jumlah Pusat dan Balai yang

mempunyai prasarana dan
sarana (termasuk
perpustakaan) dildat yang

433

Kab/
kola

12

Balai

12

Balai

12
1
12

35.000

orang

433

Kab/
kola

12

Balai

pusat

pusat

pusat

pusat
12

Balai

Balai

12

Balai

pusat
Balai

1
12

pusat
Balai

memadai

6) Jumlah Pusat dan Balai yang
tersedia Sistem Infonnasi
Diklat Aparatumya yang
efektif
7) Jumlah Pusat dan Balai yang
meningkatkan kepuasan dan
mlnat konsumen dalam
penyelenggaraan diklat serta
mengirimkan pengajar/ slaf
untuk seminar, diklat dll.

pusat

pusat
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Program:
PENINGKATAN
SARANADAN
PRASARANA
APARATUR
DEPARTEMEN
PU

Terwujudnya
dukungan sarana dan
prasarana yang
memadaidi
lingkungan Oep.
Pekerjaan Umum

8) Jumlah Pusat dan Balai yang
mengirimkan pengajar/ star
mengikuti Dilda~ Seminar,
dll.
9) Pelaksanaan koordinasi
Program dan kegiatan intra
instansi dan antar instansi
/11dikntor 011tro111e:
1. Prosentase peningkatan
pelayanan sarana dan
prasarana Kantor Pusa t
Oepartemen

2.
Terkelolanya sarana
dan prasarana fisik di
kantor pusat
De rtemen

~

3.

pusat

12

pusat

Balai

12

Balai

tahun

5

tahun

Jumlah sarana dan prasarana
fisik
Jumlah kegiatan serta kegiatan
prasarana fisik dan pelayanan
fisik
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Progmm:
PENINGKATAN
PENGAWASAN
DAN
AKUNTABILITAS
APARATUR
NEGARA

Meningkatkan
kualitas
pengawasan dan
pembinaan serta
pemeriksaan
terhadap
pelaksanaan tugas
dilingkup Dep. PU

/11dikntor 011tc:o111t:
Meningkalkan kualitas lnsfrastruktur
2. Meningkatnya pemahaman terhadap
peraturan/pedoman pengawasan
1.

3.

Menurunnya tingkat kebocoran dan
tertib admlnistrasl (3E dan 2K) dalam
pembangunan insfrastruktur di
lingkungan PU
Meningkatkan kompetensi/peran
auditor
Menlngkatnya pemahaman terhadap

4.

5.

80
33
50

Provinsi
O rang

"

90
33
250

Provinsi
Orang

510

satker

510

satker

186

org

"

org

200

1063

satke r

1063

satker

15

Kasus

75

kasus

10

satrninkal

10

satrninkal

10

satrninkal

10

satrninkal

30

Pend ampingan
kasus

150
75

Pendampingan
kasus

provinsi

Pusat

33
1

Pusal

10
10

satrninkal
satrninkal

10
10

satminkal
satrninkal

10

provinsi

10

provinsi

GG/ GC.G
6.

Meningkatnya percepatan tindak
lanjut temuan laporan hasil
pemeriksaan
7. Meningkatnya kualitas LAKIP dan
Kinerja Eselon I
8. Meningkatnya kualitas hasil LRA Dep.
PU
9. Meningkatnya kinerja Satker yang
dldampingi
10. Menurunnya jumlah pengaduan
masyarakat yang mengandung
kebenaran

15

/KU:

1.

Mutu laporan has ii audit sangat
memuaskan. memuaskan. kurang
memuaska~ dan

;misui Pdaban~ Sd=wi.ot Ins
Unit
kgilWm:
Pengelotaan hasil
pelaksanaan
pengawasan.
pemantauan dan
pemeriksaan

Memberikan
pelayanan teknis
dan administratif
untuk lingkungan
lljen

tidak memuaskan

tor.at Jendu.U
ltldikntor 011tp11t:
1) Jumlah keglatan koordinasi dan
perumusan rencana dan program
kerja pemeriksaan
2) )umlah kegiatan tindak lanjut dan
laporan pengawasan masyarakat
3) Jumlah keglatan evaluasi LAKIP
4) )umlah laporan review LRA

Unit

provinsi

ah I
/11diknlor 011tp11t:

kgilltmr:
2 Pebksanaan,
koordi.nasL

33

Memberikan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan dan
turan

Jumlah keglatan pemeriksaan dan
pengawasan di Wilayah I
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/11dikntor Output:

3

Pelaksanaan,
koordinasi,
pemantauan
evaluasi dan

pemeriksaan
penyelenggaraan
bidang PU di
wilayah a
Unit

Memberikan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan dan

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan di Wilayah U

provinsi

peraturan

perundangundangan di
wila ah a
~i Pelaksana: Ins
ktorat Wlla ah Ill

kgUitan:

/111likator Output:

Memberikan
Jumlah kegiatan pemeriksaan dan
koordinas~
pengawasan
pengawasan di Wilayah Ill
pemantauan
terhadap
evaluasi dan
pelaksanaan
pemeriksaan
kebijakan dan
penyelenggaraan
peraturan
bidang PU di
perundangundangandi
wilayah Ill
wila ah Ill
Unit
~i Pelaksana: Ins
ktont Wlla ah IV
Pelaksanaan.

kgiatan:
Memberikan
pengawasan
koordinas~
pemantauan
terhadap
evaluasi dan
pelaksanaan
pemeriksaan
kebijakan dan
penyelenggaraan
peraturan
bidang PU d i
perundangwilayah IV
undangan di
wila ah IV
~i Pelaksana: Ins
ktorat Khusus
Unit

kgiatan:
Pelaksanaan
koordinasi
pemantauan
evaluasl dan
pemeriksaan
penyelenggaraan
bidang PU di
lnspektorat khusus

10

provinsi

10

provinsi

7

provinsi

7

provinsi

33

provinsi

33

provinsi

/11dikntor Output:

Pelaksanaan.

6

provinsi

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan d i Wilayah IV

/11dikntor Output:
Memberikan
pemeriksaan
terhadap
pengaduan
masyarakat

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan di inspektorat khusus
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEh1BANGAN

Program:
PENE1.ITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PU

Meningkatnya
dukungan IPTEK
siap pakai untuk
diterapkan
stakeholder
(melalui instansi
yang berwenang)

1"dikator 011tm111t:
1. Prosentase kesiapan !PTEK untuk
diterapkan slnkd10/dus (melalui

instansi yang berwenang)
Prosentase SPM(K) terkini yang
diberlakukan oleh s!nkd1o/dus
(instansi yang berwenang)
Prosentase rekomendasi !PTEK yang
diterima oleh stakeholder
Prosentase peningkatan kapasitas
(SOM, Sarana Prasarana dan
Manajemen)

2.

3.
4.

70

,.

73

25

,.

48

,.
,.

25

,.

60

,.

70

,.

75

,.

/KU:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Unit

Proporsi IPTEK masuk bursa Pilihan
Teknologi Siap Pakai
Kesiapan Teknologi diterapkan
Stakeholder melalui instansi yang
berwenang
SPM(K) terklnl yang ditetapkan dan
di- berlakukan oleh instansi yang
berwenang
Rekomendasl TekSosEk menjadi
kebijakan instansi yang berwenang
Produktifitas Unit Kerja
Beban Kerja lndividu dan tim
Keber!anjutan sistem ketata laksanaan
Kesiapan SOM menerima perubahan
Kesiapan penerapan kajian untuk
pen:epatan Reformasi Birokrasi

anisui P~J.aksana: l'llslitban Sumbtt Da a Air

kgiabm:
Penelitian dan
1

Pengembangan
bidang Sumber
Daya Air

1"dilcalor 0111p111:

Meningkatkan
jumlah IPTEK dan
SPMK bidang SDA

1) Jumlah IPTEK bid. SDA untuk

diterapkan s11W/1o/dus
2) Jumlah penyeienggaraan
diseminasL sosialisasi dan TOT
SPM(K) bidang SDA
3) Jumlah advis teknls yang diberikan
kepada st*lioldus
4) Jumlah Utbang preservasi dan
pembangunan bidang SDA yang
muuk bursa pilihan IPTEK slap
pakai

3

Memo
!PTEK
Prosiding

0
10

DSP

DSP

130

Prosiding
ATSE
IPTEK

Memo
IPTEK
Prosiding

10

357

Prosiding
ATSE
!PTEK

IPTEK meliputi (1)
Naskah Dmiah, (2)
Teknologi, (3),
model Fisik.(4)
Model sistem, (5)
R-0, (6) Prototype,
7) SPMK, (8)
Prosiding
MemoIPTEK
meliputi (i) FS
Penerapan
Teknologi (ii)
Disain, spektek &
BOQ (ii) pedoman
Konstruksi, O&P,
(iii) pedoman

L3 - 65

LAllPIRAll J

Irrdikntor 011tp11t:

Kegiatan:
2

Unit

Penelitian dan
Pengembangan
bidang Jalan dan
Jembatan

Meningkatkan
jumlah ll'TEK dan
SPMK bidang jalan
dan jembatan

1) Jumlah ll'TEK perumahan,
bangunan publik, kawasan, air
minum sanitasi untuk diterapkan
stnkdiolders (melalui instansi yang
berwenang)
2) Jumlah penyelenggaraan
diseminas~ sosialisasi dan TOT
SPM(K) bidang Permukiman

Meningkatkan
jumlah ll'TEK dan
SPMKBidang
Permukiman

Unit

Prosiding
DSP

50

Prosiding
DSP

20

Prosiding
ATSE

90

Prosiding
ATSE

356

130

0

Memo

0

IPTEK

10

46

MEMO
IPTEK

Prosiding
DSP

29

Prosiding
DSP

Prosiding
ATSE
IPTEK

5

Prosiding
ATSE
IPTEK

181

anisasi Pelaksana: Puslitban Sebl'ililDlas

l11dikntor 011tp11t:

Kegiatan:
4

10

flldikntor 011tp11t:

Penelitian dan
Pengembangan
bidang
Permukiman

3) Jumlah advis teknis yang diberikan
kepada stnkel1olders
4) Jumlah Utbang perumahan,
bangunan publik, kawasan, air
minum sanitasi yang masuk bursa
ilihan ll'TEK sia akai
Unit

25

anisasi Pelalcsana: Puslitban Permukiman

Kegiatan:
3

1) Jumlah ll'TEK Preservasi dan
pembangunan Jalan dan jembatan
untuk diterapkan stakeholder
(melalui instansi yang berwenang)
2) Jumlah penyelenggaraan
Oiseminasi, Sosialisasi dan TOT
SPM(K) bidang jalan dan jembatan
3) jumlah Ad vis Teknis yang
diberikan kepada stakeholder
4) Jumlah Utbang Preservasi dan
pembangunan jalan & jembatan
yang masuk bursa pilihan IPTEK
sia akai

Penelitian dan
Pengembangan
bidang
SEBRANMAS

1) jumlah model kebijakan bidang PU
dan Penataan Ruang
2) Jumlah penyelenggaraan
diseminasi, Sosialisasi dan TOT
SPM(K) bidang SEBRANMAS
3) Jumlah Advis sosial ekonomi yang
diberikan kepada stakeholder
4) jumlah Utbang manajemen/
kebijakan bidang PU dan Penataan
Ruang yang masuk bursa pilihan
IPTEK sia akal

Meningkatkan
jumlah ll'TEK dan
SPMKbidang
SEBRANMAS

2

Memo
IPTEK
Prosiding
DSP

10

Prosiding
ATSE
IPTEK

20

Memo-

37

Memo
IPTEK

12

Presiding

DSP

80

Prosiding
ATSE
IPTEK

i Pelilksula: Sektttariat Badan Utban

Kegiatan:
5 Oukungan
Manajemen Dan
Oukungan Teknis
Lainnya Badan
Utban

111dikntor Output:
Meningkatnya
jumlah dokumen
yang menjadi
acuan pelaksanaan
l!tban

Jumlah memorandum yang diacu
oleh pusat-pusat litbang (hasil
rapat. konsinyasi, konsensus,dll)

rand um

100

Memorand um

Prosiding DSP
meliputi (1) Oaftar
NSPM baru hasil
Litbang. (2)
Peserta TOT, (3)
Modul TOT SPMK
hasil Litbang
Prosiding ATSE
meliputi (1)
Rekomendasi, (2)
Sertifikat Uji
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Meningkatnya
kapasitas dan
kinerja pembina
jasa konstruksi
Pusat dan daerah

/11dikntor 011tcome:
Meningkatnya kapasitas dan kinerja
pembina jasa konstruksi Pusat dan daer.h
dengan indikator lndeks pembinaan jasa
konstruksi nasional dan daerah.

IKU:
1. Kontribusi sektor konstruksi terhadap
PDB
2. lndeks Konstruksi Nasional
3. Nilai kinerja rata-rata pemda provinsi
subbid pembinaan jasa konstruksi

7,6

%

8,0

40
40

%
Poin

60

%

60

Poin

Japoran

33

laporan

laporan

25

laporan

2

Japoran

10

laporan

10

Japoran

so

Japoran

11

Japoran

126

Japoran

laporan

15

laporan

%

Unit Organi.Y5i Pdalcnna: Sekretariat BPKSDM

kgUJ/Jm:
Penyelenggaraan
Pelayanan Teknis
dan Administrasi
Pem binaan Jasa
Konstruksi

lndikntor 0111p111:

Meningkatnya
pelayanan
teknis/ administrasi pembinaan jasa
konstruksi.

1) Jumlah pembinaan pembina jasa

konstruksi daerah;
2) Jumlah kerjasama pembinaan dan
pengembangan konstruksi dalam
dan Juar negeri;
3) Jumlah pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi serta laporan triwulan
pembinaan dan pengembangan jasa
konstruksi;
4) Jumlah produk kajian pembinaan
dan pengembangan jasa konstruksi
5) Jumlah penyelenggaraan kegiatan
dekonsentrasi pembinaan jasa
konstruksi
6) Jumlah produk pengaturan
pembinaan jasa konstruksi,
7) Jumlah penyelenggaraan kegiatan
untuk peningkatan daya saing
konstruksi Indonesia,
8) Jumlah dokumen program dan
anggaran, administrasi keuangan,
serta evaluasi dan laporan;
9) Jumlah dokumen administrasi
keuangan (SAK);
10) Jumlah dokumen IBKMN
(SABMN);
ll)Jumlah dokumen
kepegawaian/ ortala;
12) Jumlah pengembangan kapasitas

laporan

laporan

3

laporan

15

laporan

2

laporan

10

Japoran

2

la po ran

10

laporan

2

laporan

10

laporan

laporan

25

laporan

la po ran

25

Japoran

aparatur;

13)Jumlah
koordinasi/sosiallsasi/ disem inasi;
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14)Jumlah pengelolaan sislen lnfonnasl
manajemen jasa konstruksl.
15)Jumlah gafi, honorarium, dan
tunfangan
16) )umlah penyelenggaraan
operaslonal dan pemeliharaan
rkantoran
Unit Organlsul Pelaks.ana: Pusat Pembinaan Usdla Konslntksi

Kegiltllln:
Pembinaan Usaha
Konstruksi

Daya saing.
profitabilitas, dan
pangsa pasar usaha
jasa konstruksl.

Kegiatan:
3

Pembinaan
Pmyelenggaraan
Konstruksl

laporan
laporan

laporan

laporan

laporan

lndikator 011tp11t:

1) Jumlah pembinaan dan
pengembangan kemitraan usaha
2) Jumlah fasilitasi pengembangan
klnerja penyedia jasa.
3) Jumlah fasilitasi akses pasar jasa
konstruksi dan perundingan
liberalisasi perdagangan jasa
konstruksi.
4) Jumlah fasilitasi pengembangan
sarana pendukung usaha
konstruksi,
5) )umlah fasilitasi pengembangan
regulasi usaha jasa konstruksi
daerah.
6) Jumlah pembinaan dan
pengembangan lembaga dan
asoslasl jasa konstruksi.
7) )umlah pembinaan skema
pemblayaan konstruksi;
8) Jumlah pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi pembinaan dan
pengembangan usaha konstruksi,
9) Jumlah produk pengaturan
pembinaan dan pengembangan
usaha jasa konstruksi,
lO)Jumlah produk kajian, pembinaan
dan pengembangan usaha jasa
konstruksi.
Unit C>rga.niusl Ptlaks.ana: Pusat Ptmbinaan Pmy•lmggarun Konslntksi
2

2

Kualitas produk.
transparansi
manajemen, dan
keberlanjutan
dalam
penyelenggaraan
konslruksi.

frldikntor 011tp11t:
1) )umlah petnbinaan dan
pengembangan kebijakan
pengadaan barang/jasa konstruksi;
2) Jumlah penyusunan rekomendasi
proses pengadaan dan langgapan
alas sanggahan banding,
3) )umlah pembinaan Sislem
Manajemen Mutu Konstruksi
(SMMK),
4) Jumlah fasllitasi pengembangan
administrasi kontrak konstruksi,

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

7

la poran

33

laporan

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

3

laporan

19

laporan

5

laporan

25

laporan

7

lapora n

33

laporan

2

laporan

10

laporan

7

laporan

33

laporan

2

NSPK

10

NSPK
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5) Jumlah pembinaan dan
pengembangan Analisis Dampak
Lingkungan Konstruksl dan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (5MK3)
Konstruksi.
6) Jumlah pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi pembinaan dan
pengembangan penyelenggaraan
konstruksi.
7) Jumlah produk pengaturan
pembinaan dan pengembangan
penyelenggaraan jasa konstruksi
8) Jumlah produk kajian pembinaan
dan pengembangan
penyelenggaraan jasa konstruksi

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

3

NSPK

15

NSPK

5 rekomendasi

25 rekomendasi

7

laporan

33

laporan

7

laporan

33

laporan

laporan

8

laporan

7

laporan

33

laporan

2

NSPK

10

NSPK

Unit Organis.ui PelUsmil! Pusat Pembinaan Teknik Konstruksi

Kegiatan:
4

Pembinaan
Teknologi
Konstruksi

/11dikator Output:
Jumlah inovasi
teknologi
konstruksi yang
berhasil
diimplementasikan

1) Jumlah pembinaan dan
pengembangan teknologi
konstruksi
2) Jumlah penerapan dan
pemberdayaan teknologi
konstruksi;
3) Jumlah penyelenggaraan dan
pengembangan standardisasi dan
industrialisasi konstruksi;
4) Jumlah pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi pembinaan dan
pengembangan teknologi serta
standardisasi dan industrialisasi
konstruksi
5) Jumlah produk pengaturan
pembinaan d an pengembangan
teknologi serta standardisasi dan
industrialisasi konstruksi
6) Jumlah produk kajian pembinaan,
pengembangan teknologi dan
standardisasi konstruksi, serta
kerjasama pendidikan tinggi
konstruksi

5 Rekomendasi

25 Rekomendasi

Unit Organisui Pel.&ksam: Pusat Pembinaan Teknik Konstruksi

Kegiatan:
5

Pembinaan
kerjasama
pendidikan tinggi
konstruksi

lndiialtor Output:
1) Jumlah kurikulum kerjasama
pendidikan tinggi konstruksi
2) Jumlah pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi manfaat kerjasama
pendidikan tinggi konstruksi

4

laporan

20

laporan

2

l..aporan
kerjasama

10

l..aporan
kerjasama
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3) )umlah penyelenggaraan dan

20

Laporan
kerjasama

100

Laporan
kerjasama

30

SK KN I

150

SKKNI

40

angkatan

200

angkatrn

120

angkatan

600

angkatan

pengembangan kerjasama
kemitraan pendidikan tinggi
konstruksi.
Unit Organisosi Pelakuna: Pusat Pembinaan SOM Konstruksi

kgintan:
6

Pembinaan SOM
Konstruksi

lndikntor 011tp11t:
Peningkatan
kuantitas dan
kualitas tenaga
kerja konstruksi
sesuai dengan
Standar
Korn petensi Kerja
Nasional lndonesi1
(SKKNI).

1) )umlah pembinaan dan

pengembangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNO
keahlian dan keterampilan
konstruksi
2) )umlah penyelenggaraan pelatihan
keahlian konstruksi

3) )umlah kegiatan pelatihan

4)

5)

6)

7)

8)

9)

keterampilan tukang, teknisi
peralatan dan perbengkelan jasa
konstruksi
)umlah penyusunan dan
pengembangan program pelatihan
manajemen teknik (teknisi)
konstruksi dan program pelatihan
keahlian dan keterampilan
konstruksi
)umlah penyusunan dan
pengembangan kurikulum dan
silabus pelatihan manajemen teknik
(teknisi) konstruksi, pelatihan
keahlian dan keterampilan
konstruksi
)umlah penyelenggaraan pelatihan
untuk calon pelatih (fOD keahlian
dan keterampilan konstruksi
)umlah pembinaan kapasitas
lembaga diklat daerah/ provinsi
)umlah produk kajian pembinaan
dan pengembangan SOM
konstruksi
Jumlah sarana dan prasarana
pelatihan yang memenuhi standar
pelayanan pelatihan berbasis
kompetensi.

laporan

25

laporan

paket

15

paket
kurikulum
dan silabus

Angkatan

so

Angkatan

Llporan

15

kurikulum
dan silabus

10

provinsi

Rekomenda
si

25

Balai Pus•t

20

dan Provinsi

l..dporan
provinsi

Rekomenda
Si
Balai Pusat
dan Provinsi
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HEBUTUHAM PEMDAMAAM
PEMBAMGUMAM TAHUM
2010- 2014
DEPARTEMEM PEHERJAAM
UMUM
ALOKASI (Triliun Rp.)
NO

PROGRAM/KEGIATAN
2010

1

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

0,530

0,715

0,875

1,200

1,400

4,720

a. Penyusunan dan sosialisasi
NSPK serta pengawasan teknis
dalam bidang penataan ruang
dan pembinaan PPNS penataan
ruang

0,041

0,056

0,067

0,092

0,108

0,364

b. Pembinaan pelaksanaan
penataan ruang, fasilitasi
penataan ruang antar wilayah
dan persetujuan substansi RTRW
provinsi/ kabupaten

0,198

0,266

0,325

0,446

0,521

1,756

c. Perencanaan tata ruang serta
koordinasi pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah nasional dan
kawasan strategis nasional

0,042

0,057

0,070

0,096

0,112

0,377

d. Perencanaan tata ruang serta
koordinasi pemanfaatan ruang
kawasan metropolitan serta
pembinaan pelaksanaan
pengembangan perkotaan

0,043

0,059

0,072

0,098

0,115

0,387

e. Penyiapan kebijakan,
pemrograman dan anggaran,
pengembangan sistem informasi,

0,040

0,054

0,067

0,092

0,106

0,359
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ALOKASI (Triliun Rp.)
NO

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program penataan
ruang
f. Penyelenggaraan manajemen,

0,152

0,204

0,250

0,343

0,400

1,349

0,014

0,019

0,024

0,033

0,038

0,128

administrasi, hukum dan teknis
lainnya Ditjen Penataan Ruang
g. Pengembangan kapasitas
kelembagaan, penyelenggaraan
pelatihan dan penyebarluasan
informasi penataan ruang

L4 - 2

LAMPIRAll 4
ALOKASI (Triliun Rp.)
NO

PROGRAM/ KEGIATAN
2010

2

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

11,468

15,308

20,120

25,925

33,479

106,300

a. Pembinaan Program Ditjen. SDA

0,075

0,100

0,131

0,169

0,219

0,694

b. Pembinaan Pengelolaan Sumber
Daya Air

0,138

0,185

0,243

0,313

0,404

1,282

c. Dukungan Manajemen dan

0,088

0,118

0,155

0,200

0,258

0,820

d.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Dewan
Sumber Daya Air Nasional

0,010

0,013

0,017

0,022

0,028

0,089

e. Penyelenggaraan Penerapan
Kebijakan, Pembinaan
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pembinaan OP Bidang Irigasi,
Penyediaan Air Baku dan
Pemanfaatan Air Tanah

1,056

1,410

1,853

2,388

3,083

9,789

f. Penyelenggaraan Penerapan

0,220

0,293

0,385

0,496

0,641

2,036

g. Penyelenggaran Penera pan
Kebijakan, Pembinaan
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pembinaan OP Bidang Rawa dan
Pantai

0,180

0,240

0,316

0,407

0,525

1,667

h .31 kegiatan teknis dengan nama
"pelaksanaan pengelolaan SDA
WS .... " (nama dan jumlah WS
sesuai dengan nama dan jumlah

9,673

12,912

16,972

21,868

28,241

89,666

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR

Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya di Ditjen. SDA

Kebijakan, Pembinaan
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pembinaan OP Bidang Sungai,
Danau, Waduk dan Bendungan
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ALOKASI (Triliun Rp.)
NO

PROGRAM/KEGIATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

Balai Besar/Balai Wilayah
Sungai sebanyak 31 buah)
i. Penyelenggaraan Pembinaan

0,028

0,037

0,047

0,063

0,081

0,258

Keamanan Bendungan
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...
<NO

ALOKASI (Triliun Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN

3

2010

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

PENYELENGGARAAN JALAN

34,868

44,461

44,11

47,358

44,247

215,044

a. Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Bina Marga

0,170

0,200

0,220

0,245

0,270

1,105

b. Penyusunan Kebijakan,
Program dan Anggaran serta
Evaluasi Pelaksanaan Program

0,126

0,140

0,145

0,150

0,155

0,716

c. Penyiapan Standar Pedoman,
Penyusunan Desain Su pervisi
dan Keselamatan Jalan serta
Pengelolaan Peralatan Bahan
Jalan/Jembatan

0,312

0,550

0,610

0,665

0,720

2,857

d. Penanganan Jalan Nasional di
Perkotaan (Metro) serta
Fasilitasi Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan

0,833

3,250

3,954

6,922

7,427

22,383

e. Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Barat

0,060

0,075

0,085

0,090

0,090

0,400

f. Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Timur

0,076

0,080

0,085

0,090

0,090

0,421

g. Penanganan Jalan Nasional dan
Pengendalian Pelaksanaan,
Perencanaan, dan Pengawasan

30,485

39,196

38,627

39,147

35,443

182,898

2,810

0,970

0,383

0,049

0,052

4,263

h. Penyelenggaraan Jalan Toi
(BPJT) *

*) Tidak termasuk kebutuhan pembangunan jalan to! oleh Investor sebesar Rp 43,134 Triliun
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ALOKASI (friliun Rp.)
NO

PROGRAM/KEGIATAN
2010

4

2011

2012

2013

2014

Total
(friliun
Rp.)

PROGRAM PEMBINAAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

0,862

1,188

1,260

1,413

1,470

6,194

a. Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan Dalam Pengembangan
Permukiman

0,110

0,260

0,260

0,210

0,170

1,010

b. Pengaturan, Pembinaan, Dan
Pengawasan Dalam Penataan
Bangunan Dan Lingkungan
Termasuk Pengelolaan Gedung Dan
Rumah Negara

0,180

0,190

0,190

0,190

0,180

0,930

c. Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan, Pengembangan
Sumber Pembiayaan dan Pola
lnvestasi, Dalam Pengelolaan
Sanitasi Dan Persampahan

0,140

0,200

0,220

0,240

0,260

1,070

d. Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan, Pengembangan
Sumber Pembiayaan Dan Pola
Investasi, Dalam Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

0,250

0,280

0,330

0,520

0,600

1,970

e. Dukungan Manajemen Direktorat
Jenderal Cipta Karya

0,080

0,110

0,100

0,100

0,090

0,490

f. Penyusunan Kebijakan, Program
Dan Anggaran, Kerjasama Luar
Negeri, Data Informasi Serta
Evaluasi Kinerja Infrastruktur
Bidang Permukiman

0,080

0,100

0,110

0,090

0,090

0,460

g. Dukungan Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan, Pengembangan
Sumber Pembiayaan dan Pola
Investasi, serta Pengembangan

0,022

0,048

0,050

0,063

0,080

0,264
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ALOKASI (Triliun Rp.)
NO

P ROGRAM/KEGIATAN
2010

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

Sistem Penyediaan Air Minu m dan
Sanitasi (BPP SPAM)
5

PROGRAMPENGEMBANGAN
INFASTRUKTUR PERMUKIMAN

7,780

12,690

14,450

14,050

14,070

63,060

a. Penyelenggaraan Pengembangan
Permukiman

1,900

2,980

2,980

2,340

1,640

11,850

b. Penyelenggaraan Pembangunan
Bangunan dan Penataan Kawasan/
Lingkungan Permukiman

1,950

2,430

2,140

1,510

1,360

9,390

c. Pengembangan Infrastruktur
Sanitasi dan Persampahan

2,370

5,020

6,390

6,620

6,120

26,540

d. Pengembangan Sistem Penyediaan
AirMinum

1,530

1,890

2,570

3,210

4,580

13,780

e. Dukungan Infrastruktur Direktorat
Jenderal Cipta Karya

0,030

0,370

0,370

0,370

0,370

1,500

TOTAL PROGRAM (4) dan (5)"'

8,642

13,878

15,710

15,463

15,540

69,254

*) Alokasi pendanaan untuk Ditjen Cipta Karya secara keseluruhan adalah Rp 68,990 triliun, sedangkan alokasi pendanaan

untuk BPP SPAM adalah sebesar Rp 264 milyar.
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NO

ALOKASI (Triliun Rp.)

PROGRAM/KEGIATAN
2010

6

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun
Rp.)

PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

0,228

0,250

0,275

0,303

0,333

1,389

a. Penyelenggaraan Pelayanan
Teknis dan Administrasi
Pernbinaan Jasa Konstruksi

0,082

0,090

0,099

0,109

0,120

0,501

b. Pembinaan Usaha Konstruksi

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0,105

c. Pembinaan Penyelenggaraan
Konstruksi

0,016

0,018

0,019

0,022

0,024

0,099

d. Pembinaan Teknologi dan
Standardisasi Konstruksi

0,010

0,011

0,012

0,014

0,015

0,062

e. Pembinaan Kerjasama
Pendidikan Tinggi Konstruksi

0,030

0,033

0,036

0,040

0,044

0,184

f. Pembinaan SDM Konstruksi

0,072

0,079

0,087

0,096

0,105

0,439

LAllPIRAll 4
Total
(Triliun)

ALOKASI (Triliun)
NO

PROGRAM/ KEGIATAN
2010

7

2011

2012

2013

2014

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PU

0,332

0,365

0,402

0,442

0,486

2,027

a. Penelitian dan
Pengembangan bidang
SDA

0,108

0,119

0,131

0,144

0,158

0,659

b. Penelitian dan
Pengembangan bidang
Permukiman

0,069

0,076

0,084

0,092

0,102

0,424

c. Penelitian dan
Pengembangan bidang
Jalan dan Jembatan

0,111

0,122

0,134

0,148

0,162

0,677

d . Penelitian dan
Pengembangan bidang
SEBRANMAS

0,023

0,025

0,028

0,030

0,034

0,142

e. Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Badan Litbang

0,021

0,023

0,025

0,028

0,030

0,128

LAMPIRAll 4

NO

ALOKASI (Triliun)

· PROGRAM/KEGIATAN
2010

8

2012

2013

2014

Total
(Triliun)

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA DEPT PU

0,350

0,386

0,425

0,466

0,514

2,140

a. Penyusunan, Perencanaan,
Pemrograman, Penganggaran,
Pemantauan dan Evaluasi,
Pembinaan PHLN serta
kegiatanteknislainnya

0,233

0,257

0,283

0,311

0,342

1,426

b. Pengelolaan dan
Pengembangan SDM dan
Organisasi Tatalaksana

0,022

0,025

0,028

0,030

0,033

0,138

c. Pembinaan dan Pengelolaan
Keuangan Departemen

0,018

0,019

0,021

0,023

0,026

0,107

d. Pembinaan, Perencanaan,
Harmonisasi dan Publikasi
Peraturan Perundangundangan serta Bantuan
Hukum

0,017

0,019

0,021

0,022

0,025

0,104

e. Pengkajian, Pengembangan,
Penyusunan dan evaluasi
Kebijakan dan Strategi Bidang
PU

0,020

0,022

0,024

0,026

0,029

0,120

0,025

0,027

0,030

0,033

0,036

0,151

g. Penyelenggaraan Pengelolaan
Barang Milik Negara Dep. PU

O,Q15

0,017

0,018

0,021

0,023

0,094

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR DEPARTEMEN PU

0,138

0,151

0,166

0,184

0,202

0,841

a. Penyelenggaraan Dukungan

0,037

0,041

0,045

0,050

0,055

0,229

f.

9

2011

Penyelenggaraan dan
Pembinaan lnformasi Publik
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PROGRAM/KEGIATAN

NO

ALOKASI (Triliun)
2010

2011

2012

2013

2014

Total
(Triliun)

serta Pelayanan Administrasi
Umum Departemen, serta
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Sarana dan
Prasarana Dep PU
b. Penyelenggaraan dan
Pengembangan Data dan
Sistem Informasi Bidang PU

0,019

0,020

0,022

0,025

0,027

0,113

Penyelenggaraan dan
Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Bidang PU

0,082

0,090

0,099

0,109

0,120

0,499

TOTAL PROGRAM (8) dan (9)

0,488

0,537

0,591

0,650

0,715

2,981

c.

LAtlPIRAll 4
,
'·

NO

ALOKASI (Triliun)
PROGRAM/I<EGIATAN
2010

10

Total
(Triliun)

PROGRAM PENINGKATAN
PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR
DEPARTEMEN PU
a. Pengelolaan hasil pelaksanaan
pengawasan, pemantauan dan
pemeriksaan
b. Pelaksanaan, koordinasi,
pemantauan evaluasi dan
pemeriksaan penyelenggaraan
bidang PU di wilayah I
c. Pelaksanaan, koordinasi,
pemantauan evaluasi dan
pemeriksaan penyelenggaraan
bidang PU di wilayah II
d. Pelaksanaan, koordinasi,
pemantauan evaluasi dan
pemeriksaan penyelenggaraan
bidang PU di wilayah III
e. Pelaksanaan, koordinasi,
pemantauan evaluasi dan
pemeriksaan penyelenggaraan
bidang PU di wilayah IV
f. Pelaksanaan koordinasi
pemantauan evaluasi dan
pemeriksaan khusus

2011

2012

2013

2014

0,075

0,095

0,121

0,152

0,192

0,635

0,030

0,039

0,050

0,063

0,080

0,262

0,009

O,Q112

0,0142

0,0178

0,0224

0,0746

0,009

0,0112

0,0142

0,0178

0,0224

0,0746

0,009

0,0112

0,0142

0,0178

0,0224

0,0746

0,009

0,0112

0,0142

0,01 78

0,0224

0,0746

0,009

0,0112

0,0142

0,0178

0,0224

0,0746
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