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Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Salah satu fokus Keb1jakan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah
percepatan pembangunan lnfrastruktur. Di tengah beratnya kondisi ekonomi
Nasional, pemerintah tetap melihat pentingnya memacu penyediaan infrastuktur, baik dalam fungsinya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi melalui
penyediaan lapangan kerja, maupun sebagai pendorong sektor ekonomi
lainnya. Departemen PU merupakan salah satu instansi penting yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, khususnya prasarana Sumber
Daya Air, Jalan dan Jembatan serta prasarana permukiman.
Di tengah berbagai keterbatasan, hingga akhir tahun 2004, telah banyak
infrastruktur PU yang terbangun untuk kepentingan masyarakat. Namun
demikian, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa perbaikan yang perlu
dilakukan. Langkah-langkah perbaikan, peningkatan kapasitas dan penyediaan infrastruktur yang baru, pada tahun 2006 ini sudah mulai terlihat.
Beberapa infrastruktur skala besar, menengah dan kecil, yang tersebar di
seluruh wilayah Nusantara, mulai dibangun dan dikembangkan guna melayani
kebutuhan masyarakat.
Berbagai langkah dan upaya pemerintah tersebut, kiranya perlu diketahui oleh
masyarakat luas, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah yang secara berkesinambungan memberikan pelayanan dalam bentuk penyediaan infrastruktur PU. Penyebaran informasi ini juga diharapkan akan sangat bermanfaat bagi
dunia usaha dalam upaya memberikan jaminan keberlanjutan usahanya. Lebih
dari itu, dunia usaha, khususnya investor dalam dan luar negeri, bise
mendapatkan gambaran tentang bentuk-bentuk investasi swasta yang bisa
dilakukan di Indonesia, sekaligus juga mendapat gambaran tentang kemampuan tenaga kerja lokal. Kami berharap agar buku 'Dua Tahun Kinerja
Departemen Pekerjaan Umum, tahun 2004-2006' ini dapat memberikan
gambaran informasi tentang hal tersebut.
Akh irnya rasa terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada semua
pihak yang telah memberikan peran dan kontribusinya dalam penyediaan
infrastruktur PU, khususnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, serta
tersusun dan diterbitkannya Buku ini, semoga apa yang telah kita lakukan
akan lebih memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Amien.
Wabilahit taufiq wal hidayah
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
MENTER! PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO

Buku ' Dua Tahun K1nerja Departemen Pekeqaan Umum, tahun 20042006 ' ini disusun sebagai bahan informas1 kepada berbaga1 kalangan
pemerintahan di pusat dan daerah, para anggota Dewan, serta
masyarakat luas pada umumnya. Melalui buku ini, masyarakat diharapkan mampu memahami arah kebijakan penyediaan infrastruktur PU,
sekaligus mengetahui gerak langkah Departemen ini dalam menyediakan infrastruktur PU dalam dua tahun terakhir. Melalui buku ini pula,
kita bisa mencermati tingkat pelayanan infrastruktur PU dan harapan
yang bisa digantungkan kepada Departemen in1 di masa mendatang,
setidaknya hingga tahun 2009.
Atas terselesaikannya buku ini, kami menyampaikan ucapan terima
kas1h dan penghargaan atas peran serta semua p1hak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, baik dalam bentuk data, informasi
maupun beberapa dokumentasi foto guna melengkapi dan memberikan
makna lebih atas kehadiran buku ini.
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arus diakui bahwa pada

dekade '70 dan '80an, pemban-

gunan infrastruktur Pekerjaan
umum berkembang cukup pesat.
Prasarana transportasi berupa
jalan dan jembatan menembus
jauh pelosok-pelosok terpencil,
hingga kegiatan ekonomi wilayah
pun berkembang pesat.
Prasarana sumber daya air
berupa

bendungan, bendung,

embung, sumur air tanah dalam,
beserta jaringan irigasinya telah
menghamparkan jutaan hektar
sawah di seluruh wilayah, hingga
pada dekade tersebut Indonesia
diakui dunia akan kemampuannya dalam swasembada pangan.

..t.

kegiatan pertanian

Demikian juga prasarana permukiman berupa air minum dan
sanitasi, perumahan, pasar,
penataan bangunan dan lingkungan serta pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan dan perdesaan
telah dikembangkan sehingga
secara berangsur kawasan
permukiman semakin layak huni.

instaLasi
pengolahan
.. air

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan penduduk dan proses
urbanisasi, derasnya arus globalisasi serta informasi, dan
perubahan-perubahan lingkungan strategis pada paruh kedua
dekade '90an telah menimbulkan
(foto : kompas.com)

turbulensi ekonomi nasional,
yang ternyata berlanjut menjadi

•

Situasi politik yang tidak stabil pada
paruh kedua dekade '90an

krisis multidimensi berkepanjangan dari akhir tahun '90an
hingga awal tahun 2000an.

hanya untuk pengoperasian dan
pemeliharaan, dan itupun jauh

Tak dapat dihindari, infrastruktur

dari cukup untuk pemeliharaan

pun terkena imbas keterpurukan

ribuan kilometer jalan nasional,

sosial, ekonomi, dan politik

ratusan bendungan dan waduk,

nasional tersebut. Dana pemban-

serta jutaan hektare jaringan

gunan infrastruktur praktis

irigasi.

•

infrastruktur jalan yang rusak

'f'

Saluran irigasi yang mengering

permuklman kumuh •

Demikian pula dengan infrastruk-

pengembangan lnfrastruktur.

tur permukiman

Jaringan infrastruktur yang

yang

praktis

tidak terbiayai nyaris terbengkalai,

sementara

pertumbuhan

adapun semakln menurun
kemampuan pelayanannya . Kerusakan jarlngan lnfrastruktur lnl

penduduk dan urbanisasi justru
semakin tinggi, dan tingkat pen-

sangat merugikan, karena di

gangguran serta kemiskinanpun

samping memperlambat proses

melambung tinggi.

pemulihan perekonomian
nasional, upaya penlngkatan

Kondisi tersebut di atas jelas

serta rehabilitasi infrastruktur ini

sangat tidak kondusif bagi

pun menjadi semakln berat.

Suasana antrean air berslh

~

Kondisi politik nasional yang
mulai membaik pada awal tahun
2000an memberi andil dalam
mendorong bangkitnya perekonomian nasional, meskipun
masih tertatih-tatih. Pada masa
ini penyelenggaraan infratsruktur
Pekerjaan Umum masih berkutat
pada pemulihan seluruh jaringan
infrastruktur, baik jalan dan
jembatan, sumber daya air,
maupun infrastruktur permukiman.

Setelah melalui masa krisis
penyelenggaraan infrastruktur,
hingga masa pemulihan tersebut,
maka hingga akhir Tahun 2004
kondisi infrastruktur Pekerjaan
Umum dapat digambarkan
sebagai berikut :
"' pemulihan jaringan infrastruktur jalan
dan saluran air
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Kvnd SI lnfrastruktur pada

Ak~1r

2004

A. Infrastruktur Sumber Daya Air
Dari 6, 7 juta Ha jaringan irigasi
yang telah terbangun, 1,5 juta
Ha tidak berfungsi karena dalam
kondisi rusak. Sedangkan
jaringan irigasi rawa, dari 1,8
juta Ha yang telah dikembangkan hanya 0,8 juta Ha yang berfungsi. Untuk mengembalikan
ketahanan pangan, disamping
harus memfungsikan seluruh

&

Bendungan Batu Tegi

jaringan irigasi yang ada, diperlukan juga tambahan areal irigasi

untuk pengendalian daya rusak

karena alih fungsi lahan perta-

air. Namun demikian, prasarana

nian cukup tinggi (di Pu Iau Jawa

air ini masih belum mencukupi,

lebih dari 50 .000 Ha/tahun).

karena di samping jumlahnya

Selain itu, telah terbangun 238

sebagian kondisinya kurang baik,

Waduk, 209 embung, dan

pembangunan prasarana air

bangunan air lainnya untuk pen-

ini ternyata berpacu dengan

gelolaan air, baik guna penyedi-

perusakan daerah aliran sungai

aan air baku maupun

baik di hulu maupun di hilir.

yang belum memadai dan

Kondisi Jaringan Irigasi pada Akhir Tahun 2004 T

•

Pembangunan waduk

Ko"d s

1frastruktur pad

akh1r

2004
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B. Infrastruktur Jalan dan
Jembatan
Menjelang akhir Tahun 2004,
terjadl penambahan panjang
jalan nasional dari semula
26.869 Km menjadi 34.628 Km,
dengan kondisi rusak berat yang
semula 2.181 Km menjadi 3.844
Km . Sementara 69 % dari jalan
rusak berat lni pemanfaatannya
ternyata rendah (LHR kurang dari
500).Panjang jembatan 281. 756
m dengan kondisi rusak 37.302 m
(13,2 %).
Banyak dari kerusakan ini diakibatkan karena umur
jalan yang sudah
melampaui masa

Balk

~
~

Sedang

i

Rusak Rkigen
RusakBnt

pelayanannya,
namun tidak segera dilakukan

Jalan nasional mengalaml penambahan
volume. Namun di lain plhak, tlngkat
kerusakannya juga bertambah.

&

..

Kondlsl jalan naslonal selama
perlode Oktober 2004

Jalan Nasional
lllmbahan

11.412,4

1.401,4

(42,5%)

(18,1%)

(37%)

12.129,5

3108,5

15.238

(45,1%)

(40,1%)

(44% )

1.138,7

1.586,8

2 .770,5

(4,4%)

(20.5'b)

(8%)

2.181,2

1.662,9

3.844,1

(8,1'111)

(21,4'111)

rehabilitasi atau peningkatan.
Selaln itu upaya pemeliharaan
yang di bawah standar juga
mempengaruhi kekuatan jalan.

Jalan Nasional
2004
12.813,8

Jalan Nasional
Lama

't' Kondlsl jalan yang rusak

(11,1%)

c. Infrastruktur
Permukiman

•

infrastruktur instalasi pengolahan air

Pembangunan infrastruktur untuk
Sistem penyediaan air minum

peningkatan lingkungan kawasan

dengan segala keterbatasannya

permukiman kumuh telah

telah mampu melayani 45 juta

mencapai 21.000 ha yang

jiwa atau 42% penduduk

tersebar di kota besar dan

perkotaan dan 7 juta jiwa atau 8

sedang.

% penduduk perdesaaan .
Secara keseluruhan pengembanPengelolaan air limbah secara

gan infrastruktur permukiman ini

sederhana dan parsial telah

telah bermanfaat meningkatkan

dikembangkan di 370 kab/kota,

derajat masyarakat berpenghasi·

dan sistem persampahan telah

Ian rendah, pertumbuhan

dikembangkan di 450 kab/kota.

ekonomi lokal, dan terbukanya
kesempatan kerja .

.i infrastruktur·infrastruktur permukiman

Kond s1

n'rastruktur pada akh•r

2004
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engan kondisi infrastrukt:ur
demikian, maka diperlukan
upaya dan kerja keras untuk
meningkatkan kualitas dan

kua~

titas infrastruktur PU, baik untuk
menunjang pengembangan
ekonomi wilayah, maupun untuk
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Secara umum tantangan pembangunan infrastruktur ke depan
adalah adanya kesenjangan aset
infrastruktur PU, baik antara
wilayah timur dengan wilayah
Barat Indonesia, maupun antara
kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan.
Di bidang jalan, 19% dari jalan
nasional berada dalam kondisi
tidak mantap, bahkan 11 % di
antaranya dalam kondisi rusak
berat. Sementara masih
terdapat kendala akses dari
pusat-pusat produksi ke daerah
pemasaran outlet maupun
perkotaan.

Di bldang Sumber Daya Air, 62
Daerah Aliran Sungal (DAS)
dalam keadaan krltis darl total
470 DAS, sementara 25% darl
jaringan irlgasi terbangun tidak
berfungsi optimal.
&

Kekeringan pada daerah aliran sungai (DAS)
~ercana

strateg1s departemen pekeqaan umum
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&

Kawasan kumuh

&

Infrastruktur PDAM

Sedangkan di bidang infrastruk-

pelaksanaan tugas lebih

tur permukiman, PDAM sebagai

ditekankan pada kompetensi

penyedia air minum sebagian

sektor dengan menjabarkan

besar dalam kondisi tidak sehat

undang-undang sektor. Dalam

baik teknis maupun manajerial.

tahapan perencanaan penyeleng-

Sementara masih banyak

garaan infratsruktur PU diikat

kawasan kumuh yang tersebar di

dengan pendekatan pengemban-

daerah perkotaan (47.000 hektar

gan wilayah dan prinsip pemban-

di 10.000 lokasi), dan terbatas-

gunan berkelanjutan, dengan

nya akses ke perdesaan.

basis Tata Ruang, agar dicapai
keserasian penanganan secara

Untuk itu telah disusun Renstra

spatial, sektoral, dan kelem-

Departemen Pekerjaan Umum

bagaan.

2005-2009, dengan basis

Dukungan infrastruktur PU dan permuklman juga dlarahkan pada daerah perbatasan, •
pulau·pulau kecll/terpencil, daerah tertlnggal dan daerah terisolir.

Dengan pendekatan pengemban-

perbalkan kemball lnfrastruktur
yang rusak

gan wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut,
maka fokus pembangunan infrastruktur PU dan permukiman
dalam Rencana Strategis 20052009 diarahkan pada tiga
sasaran utama terkait Agenda
Utama Kabinet Indonesia
Bersatu, yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil

Untuk mendukung terwujudnya

dan Demokratis serta lebih

Indonesia yang lebih aman dan

Sejahtera.

damai, dukungan infrastruktur PU
dan permukiman diarahkan pada
daerah perbatasan, pulau-pulau
kecil/terpencil, daerah tertinggal
dan daerah terlsolir, serta
perbaikan kembali kerusakan

-=-- ;;-=-==--=--

infrastruktur akibat bencana
alam dan kerusuhan sosial.
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Struktur Ruang Wllayah Nasional
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Dalam mendukung terwujudnya

Upaya mendukung terwujudnya

Indonesia yang lebih adil dan

Indonesia yang lebih sejahtera,

demokratis, penyelenggaraan

diarahkan pemantapan sistem

infrastruktur PU diarahkan pada

jaringan jalan mendukung pusat-

penyelenggaraan pemerintah

pusat produksi, mendorong

yang bersih, profesional dan

investasi, dan menciptakan

tanggap melalui penerapan

lapangan kerja . Selain itu juga

prinsip-prinsip Good Governance.

dilakukan peningkatan Ketahanan

Sinergi pembangunan infrastruk-

Pangan melalui pengelolaan

tur PU dengan program pemban-

sumber daya air dengan

gunan daerah perlu secara

pendekatan satu sungai, satu

menerus dilakukan sejalan

rencana terpadu, dan pengelo-

dengan pembagian kewenangan

laan terkoordinasi dengan

dalam kerangka otonomi daerah,

prinsip berkelanjutan untuk men-

serta upaya mengurangi kesen-

goptimalkan fungs i dan mening-

jangan infrastruktur antar

katkan jaringan irigasi di 13

wilayah.

provinsi pusat produksi pangan.

•

Infrastruktur Irigasl

BAB 02

Rencana st•ateg1s

•

Pembangunan Jalan

departeme~

pekeriaan umum

Renstra ini selain memuat arahan startegis untuk meletakkan landasan
bagi tahapan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, juga
mencakup aspek pembiayaan d7ngan pola pengembangan investasi
yang harus dipadukan antara pembiayaan pemerintah daerah dan
pusat, dengan kontribusi dari dunia usaha/swasta dan masyarakat.

Perumahan

Diperkirakan dalam lima tahun

diperkirakan hanya Rp 127 trilyun,

mendatang, investasi untuk

termasuk bantuan internasional.

pembangunan infrastruktur PU

Oleh karena itu, sisa sebesar Rp 98

memerlukan sekitar Rp 215

trilyun diharapkan datang dari

trilyun. Namun, kemampuan

partisipasi pihak swasta/dunia

pembiayaan pemerintah

usaha
T Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Rencana strategis departemen pekeriaan umum
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erdasarkan Renstra Departe-

Pemanfaatan air tanah meliputi

men PU 2005 - 2009 tersebut,

pengeboran sumur air tanah,

maka disusun Rencana Pemban-

pembangunan jaringan irigasi air

gunan Jangka Menengah (RPJM) ,
departemen. RPJM ini kemudian

tanah, rehabilitasi dan 0 & P,
serta air baku perdesaan. Rata-

secara lebih rinci dituangkan

rata tingkat pencapaiannya

dalam program pembangunan

sebesar 44% dari sasaran yang

tahunan dengan program-

ditetapkan oleh RPJM .

program meliputi operasi dan
pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, serta pembangunan
baru infrastruktur PU.
Diselingi bencana alam yang silih
berganti, program-program
tersebut telah dilaksanakan

A infrastruktur rawa - pantai

untuk Tahun 2005 dan 2006,
dengan pencapaian sebagai

Sedangkan kegiatan penyediaan

berikut:

air baku yang meliputi rehabilitasi prasarana air baku, pemban-

1.

Infrastruktur Sumber Daya Air

gunan saluran air baku, serta
pemba-ngunan dan rehabilitasi

Pada bidang irigasi, selama 2
tahun (2005-2006) telah dilaksanakan peningkatan jaringan
irigasi seluas 219.387 Ha, reha-

embung/bendung dalam kurun
waktu 2005-2006 rata-rata
mencapai 33% dari yang ditetapkan pada RPJM 2005-2009.

bilitasi seluas 817.634 Ha, dan
0 & P seluas 920.572 Ha.

...
Rencana Peningkatan
Jaringan Rawa

BAB 03

K1neria Departemer PU pada 2005 - 2006

Untuk bidang rawa dan pantai,
kegiatan diprioritaskan pada
peningkatan jaringan rawa, 0 &
Pjaringan rawa, dan pembangunan pengamanan pantai. Dalam
kurun waktu dua tahun telah
dilaksanakan peningkatan
jaringan rawa seluas 173. 796 Ha
(22% dari 800 .000 Ha pada

A

Flood control
(infrastru ktur pengaman sungai)

Review RPJM 2005-2009), 0 & P
jaringan rawa seluas 375 .000
Ha, dan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 68

serta pembangunan waduk dan

km (27% dari 250 km pada

embung yang telah terealisasi

Review RPJM 2005-2009).

sebanyak 44 embung dari total
RPJM 2005-2009 200 embung

Terakhir, pada bidang sungai,

dan 11 waduk. Hingga saat ini

danau, dan waduk, program

sedang berjalan pembangunan

utama/prioritas meliputi 0 & P

kesebelas waduk tersebut, di

Sungai sepanjang 303 km, 0 & P

antaranya Waduk Ponre-Ponre di

Waduk sebanyak 101 buah, pem-

Sulsel, Keuliling di NAO, Lodan di

bangunan prasarana pengendali

Rembang, Telaga Tunjung di Bali,

banjir 10 tahunan sepanjang

dan Waduk Jatigede di Jawa

470 km (Review RPJM 2005-2009

Ba rat.

merencanakan 1.250 km untuk
kawasan seluas 10.000 Ha),

Kegiatan Pembangunan Waduk Keuliling,
Propinsi NAD

BAB 03

I Re~cara

Strateg1s Departerren Pe~er,aa'1 Jmum
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Selain itu program
utama/prioritas bidang sungai,
danau, dan waduk juga meliputi
pemasangan dan pengoperasian
Flood Forecasting & Warning
System di 10 wilayah sungai
serta penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 15
lokasi waduk (hingga saat ini
telah terealisasi sebanyak 2
bangunan) .

Maket Waduk Jatigede, Jawa Barat T

B. Infrastruktur Jalan dan
Jembatan
Di bidang infrastruktur jalan dan
jembatan, kondisi jalan nasional
yang mengalami rusa k berat
hingga akhir Tahun 2004 sebesar
11 % dan direncana kan hingga
akhir tahun 2009 seluruh ruas
jalan dengan kondisi rusak berat
sudah dapat ditangani. Selama
ku run waktu dua tahu n (20052006) telah dilakukan pemeliharaan j alan sepanj ang 33.671
km, pemeliharaan jembatan
sepanjang 280.443 m, peningka-

Pencapaian yang cukup menonjol

tan jalan sepanjang 2370 km, pe-

di bidang infrastruktur jalan dan

mbangunan j alan baru 4754 km,

j embatan adalah pembangunan

penggantian/ pembangunan jem-

Jalan Toi Cipularang yang meng-

batan sepanjang 9529 m. Secara

hubungkan Jakarta - Bandung.

keseluruhan terj adi penurunan

Jalan ini diharapkan dapat mem-

ruas jalan dengan kondisi rusak

berikan manfaat yang besar bagi

berat, ya itu dari 3.844, 13 km

perkembangan perekonomian

menjadi 3.146,64 km atau turun

wilayah . Pembangunan lainnya

dari 11 % menjadi 9%. Rencana

yang sedang berjalan antara lain

penurunan ruas jalan deng.an

pembangunan Jembatan

kondisi rusak berat hingga tahun

Suramadu, Jembatan Ru mpiang -

2009 dapat dilihat pada gambar

Kalsel, Jembatan Tukad

berikut ini.

Bangkung - Bali.

2009

0'11.
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& Persentase Jalan Kondisi Rusak Berat

&

Pembangunan Jembatan Kapuas 2

berdasarkan RPJM 2005-2009._ _ __
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KinerJa Depdrtemen PU pada 2005-2006

•

Gambar rencana jembatan Suramadu

•

Situasi pembangunan Jembatan Suramadu
dilihat dari madura (atas) dan dilihat dari
surabaya (bawah)

Jalan tol Cipularang, Jawa Barat T

C. Infrastruktur Permukiman
kawasan agropolitan ini telah
Pencapaian sasaran RPJM 2005-

dilaksanakan hampir di semua

2009 di bidang Infrastruktur

provinsi dengan beragam komo-

Permukiman dapat dijelaskan

ditas unggulan, yang tidak

sebagai berikut:

terbatas pada sektor pertanian
namun juga sektor perikanan dan

1. Pembangunan Infrastruktur

peternakan.

Permukiman Perdesaan
Selain itu diluncurkan keg iatan
Dalam kurun waktu dua tahun

dukungan infrastruktur perde-

Program Pengembangan Kawasan

saan dalam bentuk Program

Agropolitan, OPP, dan KTP2D

PKPS-BBM yang hingga tahun

dilaksanakan di 359 kawasan

2006 telah dilaksanakan di

dari target 903 kawasan hingga

14. 674 desa, tersebar di 427

tahun 2009. Pengembangan

kabupaten/kota pada 32 propinsi.

BAB 03
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Pelaksanaan program
P2KP

2.Peningkatan Kualitas
Permukiman Kawasan Kumuh
dan Nelayan
Pencapaian program P2KP selama
kurun waktu dua tahun sebanyak

Selain itu, diluncurkan Program

3.771 kelurahan (dengan

Penataan dan Perbaikan

masyarakat penerima manfaat

Lingkungan Permukiman

sebanyak 9,7 juta jiwa ) dari

(NUSSP) ditargetkan dapat

target 9.571 hingga akhir 2009,

mencapai sasaran 480 .000

sedangkan untuk Program

masyaraka t penerima manfaat.

Rusunawa telah dibangun 8.352

Pelaksanaan keg iatan ini dibagi

unit dari rencana sebanyak

kedalam sembilan wilayah

30.000 unit. Pembangunan ini

dengan 32 kota/ kabupaten.

antara lain dilakscinakan di DKI

Hingga tahun 2006 kegiatan ini

Jakarta, Palembang, Bogar,

telah memberikan manfaat pada

Bandung, dan Jayapura.

269.735 jiwa masyarakat.

300000

l 2soooo
~ 200000

...

E 150000

•
1100000
c

i

grafik
NUSPP

50000

i

i

2005

E

tahun

.,.

Program PKPS BBM di Jawa Timur

Rumah Susun di Kali Code, Yogyakarta ..

e

Dep

te

e

3. Pengembangan Kawasan

4. Fasilitasi Pengembangan

Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur

bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rend ah

Pada penyediaan prasarana air
minum dari sasaran kapasitas

Hingga Tahun 2006 telah terban-

produksi sebesar 15.000 l/dtk

gun 89.604 unit rumah bagi PNS/

telah dicapai 4. 765 l/dtk hingga

TNI-Polri/Pekerja. Selain itu

Tahun 2006 dengan 2,5 juta

selama kurun waktu dua tahun

penduduk terlayani. Untuk

tersebut telah dilakukan penyedi-

penyediaan prasarana pengelo-

aan infrastruktur permukiman di

laan air limbah, selama dua

22 kawasan perbatasan.

tahun terakhir telah terlayani 73

SAHVR BEACH
<UTA BEACH

I

I
Denpasar Sewerage
Development Project

ff

"""

BENOABAV
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kab/kota (26% dari target RPJM

seluas 2.984 Ha di 125

2005-2009) dengan 201.000 jiwa

kota/ka bu paten .

terlayani. Pengelolaan prasarana

Penataan dan revitalisasi

persampahan terlaksana di 110

kawasan/ lingkungan perkotaan

kab/kota dan mampu melayani

sebagai upaya pemulihan fungsi

1,9 juta penduduk. Sedangkan

kawasan terlaksana di 89

prasarana drainase hingga Tahun

kawasan (dari total 247 kawasan

2006 telah melayani wilayah

di RPJM 2005-2009) selama
kurun waktu 2 tahun.

Revitalisasi Kawasan Kraton Berau, Kalimantan Timur

...T

dan Lingkungan

D. Investasi Swasta pada
Pembangunan
Infrastru ktur

Hingga akhir Tahun 2006 telah

Investasi swasta di bidang infra-

dilaksanakan 124 pendampingan

struktur PU telah dikembangkan

(dari 300 pendampingan pada

pada pembangunan jalan tol dan

RPJM 2005 -2009) dan penyusu-

pengembangan air minum.

5. Pembinaan Teknis Bangunan
Gedung, Penataan Bangunan

nan 98 (dari 130 pedoman pada
RPJM 2005-2009) pedoman .

1. Progres investasi di jalan tol,
perkembangannya dapat dilihat
pada tabel 2 berikut ini.

OPERASI

3 ruas

47,85 KM

KONSTRUKSI

7 ruas

85,85 KM

TANDA TANGAN PPJT

14 ruas

575,21 KM

FINALISASI PPJT

6 ruas

33,92 KM

PROSES LELANG

4 ruas

61,94 KM

PROSES PRAKUALIFIKASI

2 ruas

177,12 KM

SUB TOTAL

36 ruas

1.152,33 KM

PERSIAPAN LELANG

18 ruas

683,44 KM

TOTAL

54 ruas

1.835,77 KM

Tabel 2 Progres pembangunan jalan tol
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2. Progres Investasi di bidang
air min um meliputi:
a Dua paket yang sudah beroperasi, yaitu Banjarmasin Bulk

d. Delapan paket dalam tahap
persiapan :

Water Supply (500 lt/dt) dan
Samarinda Treated Water Supply

Umbulan Bulk Water Supply

Ta hap I ( 400 lt/dt)

(4.000 lt/dt)

b Satu paket sudah kontrak dan

Pondok Gede Water Supply

dalam tahap pelaksanaan, yaitu

(Kota Bekasi) (300 lt/dt)

Yogyakarta Surrounding Bulk

Cikarang Water Supply

Water Supply (1..000 lt/ dt)

(Kabupaten Bekasi) (250 lt/dt)

c Tiga paket siap tender, terdiri
dari :

Menganti Water Supply
(Kabupaten Gresik (120 lt/dt)

Surakarta - Sukoharjo Bulk

Semarang Water Supply (2.500

Water Supply ( 300 lt/dt)

lt/dt)

Sepatan Water Supply, Kabu

Kabupaten Karawang (Welahar)

paten Tangerang ( 320 lt/dt)

(100 lt/dt)

Kecamatan Benda Water

Kota Dumai (500 lt/dt)

Supply, (Kota Tangerang)

Kabupaten Tangerang (Cikupa,

( 400 lt/dt)

Balaraja, dan Jayanti 5001t/dt)

•,.

IPA Pramuka, Banjarmasin

e. Penawaran KPS Baru, yang
terdiri dari:
Jambi Bulk Water Supply (150
lt/dt)
Pemalang (Kecamatan Comal)
Water Supply (SO lt/dt)
Kota Pontianak (Pipa Transmisi
diameter 800 mm)
Kota Makassar ( 1.000 lt/dt)
Kota Balikpapan {900 lt/dt)

Maket rencana IPA Bendang,
Samarlnda
~

•

IPA Bendang, Samarlnda

K1neria Departemen- PU pada 2005-2006
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• Upaya penanganan bencana tsunami di aceh

E. Penanganan Bencana Alam
Sangat diyakini bahwa Indonesia

dibalik itu semua, Indonesia juga

memiliki sumberdaya alam yang

menyimpan berbagai bencana

berlimpah, baik sumberdaya

alam yang setiap saat siap

energi dan mineral, sumberdaya

muncul, seperti gempa bumi dan

flora dan fauna tropis, sumber-

gunung api, banjir dan longsor,

daya kelautan, sumberdaya

kekeringan, dan lain-lain yang

manusia dan lain-lain. Namun

kedatangannya selalu mengaki-

BAB 03
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Upaya penanganan bencana tsunami di pangandaran .&

batkan korban dan kerugian yang

menelan korban ratusan

semakin meningkat dari tahun ke

ribujiwa, longsor dan banjir

tahun.

bandang di Sulawesi dan Kali-

Dalam kurun waktu 2004 (akhir)

mantan, letusan Gunung Merapi

hingga 2006, berbagai bencana

di Yogyakarta, gempa bumi dan

alam telah melanda Indonesia

tsunami di Pangandaran,

dengan

bes~ran

yang luar biasa.

menelan korban ribuan jiwa,
kerusakan permukiman dan

Gempa bumi dan tsunami di Aceh

infrastruktur dengan nilai

dan Nias pada akhir 2004 telah

kerug ian trilyunan rupiah .

=-=-=-- .&

Kerusakan Infrastruktur di Meurebo, Aceh (kiri), dan di Pangandaran (kanan)
1(1~ef)a

Departemen PJ pada 2005-2006
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A Letusan Gunung Merapi, Yogyakarta

Untuk 2005 - 2006, penanganan

Upaya-upaya lain berupa normal-

bencana yang telah dilakukan

isasi sungai, pembangunan dan

Departemen PU adalah berupa

penguatan tanggul-tanggul

persiapan menghadapi bencana

penahan banjir, pembangunan

(pra bencana), seperti pemban-

bangunan pengaman pantai,

gunan jalan untuk evakuasi pen-

merupakan bagian tidak ter-

gungsi di lereng Gunung Merapi

pisahkan dari program-program

dan pembangunan Sabo Dam

pembangunan bidang Sumber

untuk menampunglahar

Daya Air.

muntahan Gunung Merapi
(2006).
"

BAB 03

Bencana Banjir di Sinjai

K nerJa Departemen PU pada 2005-2006

Sedangkan pada saat bencana

pengaman, serta penyediaan

kegiatan utama yang dilakukan

fasilitas air bersih dan sanitasi.

adalah berupa kegiatan tanggap

Upaya ini telah dilaksanakan

darurat, meliputi pembukaan

pada bencana gempa bumi dan

akses untuk evakuasi korban dan

tsunam i di Nanggroe Aceh

jalur logistik (pembersihan puing

Darussalam dan Nias (2004 ),

dan pembangunan jembatan

longsor dan banjir bandang di

darurat), pembangunan barak-

Sulawesi dan Kalimantan (2006),

barak penampungan pengungsi,

tsunami di Pangandaran (2006),

penguatan tanggul-tanggul

dan semburan lumpur Sidoarjo,
Jawa Timur.

Bangunan pengaman ...
pantai Pangandaran
Sabo DAM Gunung Y
Mera pi

A. Bidang Sumber Daya Air
No .
A.

Program Utama /Prlorltn

Unit

BIDANG IRIGASI
1 IRIGASI

- Pening katan Jar ingan triga si

Ha

- Rehabilitasi Jaringan lrigasi

Ha

- O & P Jaringan irigasi

Ha

- C etak Saw ah

Ha

2 PEllANFAATAN AIR TANAH

- Pengeboran Sumur Air Tanah

Titik

- Pemba ngu nan Jar ing an lrigasi Air Tanah (JIAT )

Ha

- Rehabililasi JIAT

Ha

- OPJ IAT

Ha

· A ir Baku Perde saan

lok

3 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

- Rehab ilila si Pra sarana Air Baku

It/di

- Pemba ngu nan Embung/Be,ndung

Bu ah

- Rehab. Embung/Bendung

B.

c.

Buah

. Pembangunan Saluran Air Ba ku

-

-

BIDANG RAWA DAN PANTAI

-

Buah

--

1 Pen ingkatan Jaringan Rawa

Ha

2 0 & P Ja ringan Rawa

Ha

3 Pembangunan Peng am anan Pantai

Km

_ ,_

BIDANG SUNGA!, DANAU DAN WADUK

1 Pemasangan dan Pengopera sian Flood Forecasting &

wilayah

Warning Sy stem di 1 O wi laya h sungai
2 Penyediaan sarana pengam a nan ba ng u nan vital di 15

Lokas i

lokasi wadu k
3 Pem bagunan Waduk dan Em bung

Waduk
Em bung

4 Pem bangunan Prasarana Pengendali banjir 10 tah u nan
untuk mengama n kan kawasan selua s 10 .000 Ha (1 .250 km )

Km

5 0 & P S unga i

Km

6 O & PW aduk

Buah

-

1vlew Re nstra

Pencapaian

Program

2005

2006

Rencan a

2008

2007

2009

560 ,000

160,601

58,786

150,000

160,000

170 ,613

1,516,7 48

322 .278

495 ,356

661 ,816

600 ,000

600 ,000

3,490 ,000

425 ,216

495 ,356

~90 , 000

3,490 ,000

3 ,490 ,ODO

79,608

20 ,32 4

25,782

540

96

100

6,000

1,435

1,490

5,350

2,062

599

3,400

3,400

3,423

8,000

2,780

1,987

119

115

114

336

56

70

40

42

50

241

46

40

53

47

55

137

27

12

63,4 78

14 ,475

19 ,875

441

69

130

85

78

69

449

31

93

112

115

98

800,000

63 ,796

110,000

200 ,000

200 ,000

226 ,204

1,100,000

175,000

200,000

1,100,000

1,100 ,000

1,100,000

250

28

4.0

55

60

67

2

2

3

4

4

2

10

10

1

3
')

')

')

200

44

54

35

48

50

11

1.250

204

266

1,500

125

178

")

" )

")

124

12

89

" )

")

" )

3,000

3,000

3,000

B. Bidang Bina Marga

No.

Program Utama/Prioritas

Unit

Kondisi Akhir

2004

Na~ional

1

Jalan

a.

Kondisi Mantap

Km

b.

Kondisi Rusak Ringan

Km

c.

Kondisi Rusak Berat

Km

28,051. 79
2,770.55
3,844.13

20%

30%

-

2009
2008
2007
2006
2005
Akhir 2004
0%

10%

• Kondisi Mantap

40%

•

~

Pencapaian
2005

-

27,910.83
2,874.19
3,843.81

50%

Rencana

Program
2006

2007

27,980.09
3,500.97
3,146.64

60%

1ndisi Rusak Ringan

28,256.26
5,180.47
1,191.23

70%

a Kondisi

80%

2008

2009

28,741.92
5,886.90

29,088.21
5,540.61

.

90%

Rusak Berat

-

100%

.

C. Bidang Cipta Karya
No .
1

Program Utama/Prioritas

Unit

Pembangunan I nfrastruktur Permukiman Perdesaan
a. Skala Kawasan
1. Pengembangan Kawasan Agropolilln
2. Pengembangan Prasarana sarana perdesaan (DPPIKTP20)

Kawasan
Kawasan

b. Skala Lingkungan

2

1. Dukungan lntastruktur Perdesaan (PKPS-BBM)
Penlngkatan Kualitas Permuklman Kawasan Kumuh dan Nelayan

desa

a. Penanggulangan Kemiskinan di Perkollan (P2KP)

kelurahanljiwa

b . Penallan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

• Ha/jiwa
unrt

c. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
3 Pengembangan Kawasan Perumah an dan Permukiman bagi MBR
a. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TN l- Po lr~Pekerja
b. Penyediaan lntastukrur Permukiman

4

unrt

1. Kawasan TerpenciVPulau Kecil

propinsi

2. Kawasan Perballsan
Fasllltasl Pengembangan lnfrastruktur PermuklmanKota

Kawasan

-

a. PS Air Minum
- Kapasilas Produksi

Ud1k
Jiwa

- Penduduk erlayani
- Kehilangan Air rala-rala

%

b. Pengelolaan Air Limbah

kab/kola
Jiwa

-

- Penduduk erlayani
c. Pengelolaan Persampahan
- Penduduk erlayani
d. Drainase

-

-

-

e. Penalaan dan Revilllisasi Kawasan/Lingkungan Perkolaan
5 Penanggulangan Dampak Konfllk Soslal dan Bencana Alam
a. Penanganan Tsunami di Aceh
b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6 Pemblnaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan

kab/kola
Jiwa
ha
kawasan

uniVjiwa
uniVjiwa
pendampingan/
pedoman

-

-RPJMN

Pencapaian

Program

2005 - 2009

2005

2006

Rencana

2009

2008

2007

238
665

71
118

36
133

42
161

55
125

78
128

32,000

12,834

1,840

5,775

5,775

5,775

9,571
2 400/480 000
30,000

2045 I 4,3 )Uta
348154 735
2,784

172615,4 juta
1 0741215.000
5,568

2,033
326165 200
5,932

1,736
326165 200
6,500

1,736
326165 200
7,000

671 ,000

42,657

46,947

193,700

193,700

193,996

11
60

11
10

11
12

11
14

11
12

11
12

15,000

2,265
2,300,000

2,500
2,500,000

3,000
3,000,000

3,600
3,600,000

3,700
3,700,000

276

32
201 ,000

41

49

63

90

50 kab 199 lokas1
1,900,000
1,240
7,000
29
247

60

68

74

114

1,744
60

1.300
53

1,300
53

1,416
54

6 200131 000

6 200131 000

6.200131 000

60126

60126

60126

187

5.500127 000
24.8001124.500

5 500127 000

3001130

64172

6 200131 000
60126

I
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DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Jalan Patt1mura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

t

I

