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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2018 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun
2018 . Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and
clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada
tahun berikutnya.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun dengan
mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Rencana Kerja ini memuat pencapaian
kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan rencana program kegiatan tahun
2018 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Rencana
Strategis Tahun 2017-2021.
Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018
berorientasi pada pencapaian RPJMD, RKPD dan visi dan misi. Evaluasi dan analisis pada tahun
2018

akan menjadi tolok ukur evaluasi penyusunan Rencana Kerja

Tahun 2018 ,untuk

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya di tahun
2018 .

Tasikmalaya, 4 Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

DRS. BAMBANG ALAMSYAH, MM
NIP. 19661231 198703 1 032
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BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Perbup Nomor: 36
Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi perangkat Daerah
yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 61 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Air yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai OPD
Permerintah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan
mendorong partisifasi masyarakat.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya di sinergiskan dengan RPJMD, Visi, Misi, Renstra, RKPD Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta RKA/DPA dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Kerja dibuat berdasarkan rumusan tim
penyusun Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten

Tasikmalaya, dimana hasil rumusan tim kerja dituangkan dalam bentuk dokumen resmi OPD
untuk di jadikan bahan acuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah maupun yang
akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Tasikmalaya.
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Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum
dalamRencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada
tahun 2018

ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang

telahditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dijawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomorn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53);
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11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negri Sipil Dalam Jabatn Struktural;
18. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 86);
23. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

I

32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/11/2008

Tahun

2008

tentang

Petunjuk

Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2005 Tentang
Sempadan Sumber Air
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029
(Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 86);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 -2013 ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemeintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tasikmalaya
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2005-2025
49. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 620/1394/DBMP/2012 Tahun 2012
tentang Penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Tasikmalaya
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2018 , dan perencanaan program
/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 . Sedang tujuan disusunnya
Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana
Kerja (RENCANA KERJA ) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018 .

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematikan penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :
1. BAB I

PENDAHULUAN

2. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

3. BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4. BAB IV

PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Tahun 2017
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008, tentang
Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan
pekerjaan umum meliputi penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan pengelolaan sumber daya
air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan
Bupati Tasikmalaya No. 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang melaksanakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Jalan dan Jembatan pengelolaan Bidang Bangunan ,
Bidang Penataan Ruang dan sumber daya air ;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis di bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Bangunan ,
Bidang Penataan Ruang dan pengelolaan sumber daya air ;
3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Jalan dan Jembatan
Bidang Bangunan , Bidang Penataan Ruang dan pengairan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya pada tahun Anggaran
2017 dalam melaksankan tugas fungsinya, yaitu menyelenggarakan urusan Kebinamargaan
dan Pengeloaan Sumber Daya Air, baik yang berupa program kegiatan
fisik maupun program kegiatan yang bersifat mendorong partisifasi masyarakat dan
peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.
379.648.686.893,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh
delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

I

rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp. 364.343.330.914,00 (Tiga ratus enam puluh empat
milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas
rupiah ). atau sebesar 96 persen. PAD target : 535.010.000,00 Realisasi : 496.893.351,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah dapat di lihat dari sinergisnya antara Program Kegiatan Nasional, Provinsi
dan program kegiatan Daerah sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Tasikmalaya, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang secara umum telah mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Tasikmalaya, baik
program kegiatan fisik maupun non fisik.
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selaku Organisasi Perangkat Daerah
yang berfungsi untuk mengurus bidang Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air,
telah berupaya sedapat mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran 2017 dimana program kegiatan yang
diprioritaskan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transfortasi darat/jalan
dan jembatan dengan menggunakan konstruksi hotmix, baik jalan Kabupaten maupun jalan
Desa dengan tujuan untuk mempercepat aksesibilitas perjalanan bagi pengguna jalan serta
untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dan pendidikan masyarakat di Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
dengan program prioritas melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap sarana
irigasi, baik irigasi Kabupaten maupun irigasi perdesaan dengan sasaran untuk mengairi areal
sawah dan kolam.
Selain pelaksanaan program fisik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang juga
melaksanakan kegiatan untuk mendorong partisifasi masyarakat dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jalan dan irigasi, program non fisik lainnya adalah kegiatan untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang yaitu dengan cara membuat kegiatan pelatihan dan Bimbingan Teknis.
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2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam pembangunan
Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah
salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintah daerah

mengenai urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati (Perbup)
Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
daerah mengenai

urusan

pemerintah

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
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Struktur Organisasi
Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

sebagai

unsur

pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Susunan
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
1.

Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :
a.

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

b.

Subbagian Keuangan;

c.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Jalan dan Jembatan :
a.

Seksi Jalan;

b.

Seksi Jembatan;

c.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air :
a.

Seksi Irigasi;

b.

Seksi Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;

c.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air.

5. Bidang Teknik Konstruksi :
a.

Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;

b.

Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;

c.

Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung.

6. Bidang Bangunan Gedung :
a.

Seksi Bangunan Gedung;

b.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.

7. Bidang Penataan Ruang :

8.

a.

Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b.

Seksi Pemanfaatan Ruang;

c.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
a.

UPTD Peralatan dan Perbengkelan;

b.

UPTD Laboratorium;

c.

UPTD Wilayah Taraju;

d.

UPTD Wilayah Karangnunggal;

e.

UPTD Wilayah Singaparna;

f.

UPTD Wilayah Cikatomas;

g.

UPTD Wilayah Manonjaya;

h.

UPTD Wilayah Ciawi;

i.

UPTD Wilayah Sukaratu;

j. UPTD Wilayah Sukaraja;
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Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang masing-masing satuan unit kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan, meng-organisasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang selain Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan
Lingkungan dan Permukiman serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis.
(2) Rincian Tugas kepala Dinas :
(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
b. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan jalan
dan jembatan;
c. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan sumber
daya air;
d. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan teknis jalan, jembatan,
sumber daya air dan bangunan gedung;
e. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian penataan ruang;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bidang bangunan;
g. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi;
h. penyelenggaraan perumusan bahan laporan dan informasi lingkup Dinas;
i. penyelenggaraan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan pekerjaan umum
dan penataan ruang serta usaha jasa konstruksi;
j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
k. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas.
l. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
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m. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional
pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian
dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:
a.

koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran
serta tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang selain Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan
Permukiman;

b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas
kepada seluruh unit organisasi dinas;
c.

koordinasi dan pengelolaan data dinas;

d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
e.

koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

f.

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;

g.

koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;

h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
i.

penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

j.

penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkup Dinas;

k.

koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta tugas fungsi Dinas;
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l.

koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;

m. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas;
n. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Sekretariat membawahkan:
a.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.

Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta
pelaporan Dinas.
(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
(3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan
dan anggaran Dinas;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiaptiap unit kerja;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi
kinerja dinas;
f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah
tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

I

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
f.

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan
pengaduan Dinas;

g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap
unit kerja;
i.

melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

j.

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi
dan penghargaan pegawai;

k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
l.

melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban keuangan.
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(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian
Keuangan dan Aset;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jalan dan Jembatan
(1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan
kebijakan teknis pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan
dan rehabilitasi jalan Kabupaten, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta
penggantian jembatan.
(2) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bidang Jalan dan Jembatanyang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan
Jembatan mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Jalan dan
Jembatan;
b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan jalan dan
jembatan;
c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan penanganan jalan dan jembatan;
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d. penyelenggaraanpenyusunan bahan operasional dan petunjuk teknis pengelolaan jalan dan
jembatan;
e. penyelenggaraanpenyusunan bahan penetapan status jalan dan jembatan meliputi jalan
kabupaten, jalan dalam kota dan jalan desa;
f. penyelenggaraanbimbingan, pendidikan dan pelatihan manajemen teknis pengelola jalan
dan jembatan bagi aparatur dan masyarakat;
g. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan dan jembatan;
h. penyelenggaraanfasilitasi penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dan
manajemen jalan dan jembatan;
i. penyelenggaraanmonitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian terhadap fungsi dan
manfaat hasil pembangunan dan penanganan jalan dan jembatan;
j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jalan dan
Jembatan;
k. penyelenggaraan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan:
a. Seksi Jalan;
b. Seksi Jembatan;
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
(1) Seksi Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pembangunan, penanganan (peningkatan dan rehabilitasi), pemeliharaan dan pemanfaatan
jalan Kabupaten/Desa.
(2) Seksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Jalan yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
(3) Rincian tugas Seksi Jalan :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jalan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknispenanganan jalan;
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c. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan jalan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan jaringan jalan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan status jalan yang meliputi jalan strategis, jalan
Kabupaten dan Desa;
f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan aparatur /
masyarakat pengelola jalan;
g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan;
h. melaksanakan operasional penanganan jalan;
i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penanganan jalan;
j. melaksanakan rencana penyusunan teknik pelaksanaan penanganan dan estimasi biaya
pelaksanaan penanganan jalan;
k. melaksanakan pengelolaan data penanganan jalan;
l. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan;
m. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan
manajemen di bidang jalan;
n. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi
pengelolaan jalan bagi aparatur/ masyarakat;
o. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengadaan lahan dan pelaksanaan
konstruksi jalan;
p. melaksanakan pengawasan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan
pengendalian fungsi serta manfaat hasil pembangunan jalan;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Jalan;
r. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pembangunan, penanganan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penggantian jembatan.
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(2) Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Jembatan
yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
(3) Rincian tugas Seksi Jembatan :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jembatan ;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknispembangunan, penanganan,
pemanfaatan dan penggantian jembatan;
c. melaksanakan pemuktahiran data kondisi jembatan ;
d. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
e. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan
manajemen di bidang jembatan;
f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengadaan lahan dan pelaksanaan
konstruksi jembatan;
g. melaksanakan monitoring operasional jembatan;
h. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
i. melaksanakan pengelolaan data kondisi jembatan;
j. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi
pengelolaan jembatan bagi aparatur/ masyarakat;
k. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan dan pengendalian fungsi serta
manfaat hasil pembangunan jembatan;
l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Jembatan;
m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan jalan dan
jembatan.
(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan yang
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dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
(3) Rincian Tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaanSeksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan
dan Jembatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan
pengendalian pembangunan, sertapenanganan jalan dan jembatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan
jalan dan jembatan;
d. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan kelaikan jalan dan jembatan;
e. melaksanakan penyusunan kebutuhan tenaga pengawasan untuk kegiatan pekerjaan
pembangunan dan penanganan jalan dan jembatan;
f.

melaksanakan penyusunan pengendalian lingkungan;

g. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penanganan jalan dan jembatan;
h. melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan bangunan dalam ruang
pengawasan jalan sesuai dengan peranan jalan;
i.

melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan Ruang Milik
Jalan;

j.

melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi dan fasilitasi pengawasan pemanfaatan Ruang
Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan jaringan jalan Provinsi dan jalan Nasional;

k. melaksanakan pengolahan dokumentasi dan informasi pengendalian pengawasan;
l.

melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis jalan dan jembatan;

m. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jalan dan jembatan dalam bentuk
grafik;
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
o. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Sumber Daya Air
(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembangunan, pengembangan, penanganan, pengawasan dan
monitoring teknis Bidang Sumber Daya Air.
(2) Bidang Sumber Daya Airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
Sumber Daya Air yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya
Air mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Sumber
Daya Air;
b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan penatagunaan, pengembangan dan
penanganan irigasi dan sumber daya air;
c. penyelenggaraanpengumpulan, pengolahan dan analisis sertapenyusunan bahan kebijakan
teknis pengelolaan data irigasi dan sumber daya air;
d. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan, pengelolaan kawasan lindung sumber air
dan sumber air wilayah sungai;
e. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
f. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
g. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien, berkualitas dan tertib
pada wilayah sungai;
h. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan,
pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada
jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
i. penyelenggaraanpembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
j. penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
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k. penyelenggaraan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan
komisi irigasi;
l. penyelenggaraan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak;
m. penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi;
n. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten
yang luasnya kurang dari 1000 ha;
o. penyelenggaraanoperasionalpenanganan kegiatan pada sungai, situ, embung dan pantai
pada wilayah sungai;
p. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
q. penyelenggaraan penyusunan bahan sistem informasi Bidang Sumber Daya Air;
r. penyelenggaraanmonitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Sumber Daya Air;
s. penyelenggaraan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
a. Seksi Irigasi;
b. Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air.
(1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi.
(2) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Irigasi yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(3) Rincian tugas Seksi Irigasi :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Irigasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan operasional dan rehabilitasi sistem irigasi pada daerah
irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasi dan
pemeliharaan irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder;
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d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk penghitungan Angka Kebutuhan
Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi pembinaan dan pemeliharaan
irigasi;
f. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah
irigasi;
g. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan pembentukan komisi irigasi;
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan irigasi;
i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data inventarisasi areal irigasi
dan bangunan air;
j. melaksanakan penyusunan rencana tata tanam global (RTTG);
k. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dalam rehabilitasi dan pembangunan Jaringan Irigasi;
l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Irigasi;
m. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, penanganan dan
pemanfaatan sumber daya air.
(2) Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber
Daya Air yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(3) Rincian tugas Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Bina
Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
b. melaksanakan pengolahan dan analisis data sumber daya air;
c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien,
berkualitas dan tertib pada wilayah sungai;
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d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan sumber daya
air;
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi pemeliharaan sumber daya air;
f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelembagaan dan para pemilik
kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
g. melaksanakan penyiapan bahan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada
wilayah sungai ;
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan sumber daya air pada
wilayah sungai;
i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pengelolaan sumber
daya air;
j. melaksanakan penyiapan bahan operasi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada
sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai;
k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan wadah koordinasi sumber daya
air dan atau pada wilayah sungai;
l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan
dampak pada sumber daya air;
m. melaksanakan penyiapan bahan operasi, pemeliharaan dan pengamananserta pengawasan
kegiatan pengelolaan Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air pada
wilayah sungai;
n. melaksanakan penyiapan bahan informasi sumber daya air;
o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data inventarisasi sumber daya
air;
p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
q. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan irigasi
dan sumber daya air.
(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber
Daya Air yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(3) Rincian Tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi
Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air;
b. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c. melaksanakan

penyusunan

bahan

rekomendasi

pemberian

izin

pembangunan,

pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada
jaringan irigasi dan sumber daya air;
d. melaksanakan penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi serta melakukan kajian prioritas
usulan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
e. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan pemanfaatan Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
f. melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database irigasi dan
sumber daya air secara periodik;
g. melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan tenaga
pengawasan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan
sumber daya air;
h. melaksanakan penyiapan pedoman dan metoda pengawasan dan pengendalian
pembangunan dan pemeliharaan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
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i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
j. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi dan fasilitasi pengawasan Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
k. melaksanakan dokumentasi dan informasi pengendalian pengawasan Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
l. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
m. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air;
o. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Konstruksi
(1) Bidang Teknik Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, perencanaan teknis jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan
gedung dan pembinaan jasa konstruksi.
(2) Bidang Teknik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
Teknik Konstruksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknik
Konstruksi mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Teknik
Konstruksi;
b. penyelenggaraan pengolahan dan analisis data jalan dan jembatan, sumber daya air,
bangunan gedung dan Jasa Konstruksi;
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c. penyelenggaraan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan
pembiayaan jaringan jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan pembinaan jasa
konstruksi;
d. penyiapan bahan penyusunan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
e. penyelenggaraan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
f. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi;
g. penyelenggaraanpembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber
daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi bidang jasa konstruksi;
h. penyelenggaraan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang sipil dan
bangunan;
i. penyelenggaraanpengembangan teknologi terapan perencanaan umumTeknik Konstruksi;
j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Teknik
Konstruksi;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. penyelenggaraan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Bidang Teknik Konstruksi membawahkan :
a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
c. Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung.
(1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan,
dokumentasi, statsistik, evaluasi dan pelaporan teknik jalan dan jembatan serta jasa
konstruksi.
(2) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Teknik Konstruksi.
(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan :
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a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan
Jembatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis : survey, analisa, gambar teknis (Detail
Engineering Design/DED), perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang
meliputi jalan strategis, jalan kabupaten, jalan desa berdasarkan kebijakan nasional teknik
jalan dan jembatan;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan
jembatan (rencana induk jaringan jalan);
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang
fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan,
evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan Teknik konstruksi Jalan
dan Jembatan;
e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data
perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum, pengadaan
lahan dan pembiayaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan;
h. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa
konstruksi;
i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan
data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Jalan dan Jembatan;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik
teknis jalan dan jembatan;
k. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang
jalan dan jembatan;
m. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan
kemampuan teknologi jasa konstruksi bidangjalan dan jembatan;
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n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tentang jasa
konstruksi bidangjalan dan jembatan;
o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data perusahaan jasa konstruksi bidang Jalan
dan Jembatan;
p. melaksanakanpenyusunan bahan database sistem informasi teknik jalan dan jembatan;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
r. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan,
dokumentasi, statsistik, evaluasi dan pelaporan teknik pengelolaan sumber daya air serta
jasa konstruksi.
(2) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik
Konstruksi.
(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi :
survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), dan perumusan kebijakan
penyelenggaraan Teknik Sumber Daya Air;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang
fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan,
evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan Teknik Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data
perencanaan teknis areal dan jaringan irigasi serta sumber daya air;
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e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum, pengadaan
lahan dan pembiayaan jaringan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan teknis irigasi dan sumber
daya air;
g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan
jaringan irigasi dan sumber daya air;
h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen
Perencanaan teknisPengelolaan sumber daya air;
i. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa
konstruksi;
j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi teknis
irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan
data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Pengelolaan Sumber daya air;
l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik
perencanaan teknis irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber
daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik
teknikpengelolaan sumber daya air;
p. melaksanakanpenyusunan bahan database sistem informasi teknik pengelolaan sumber
daya air;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
r. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statsistik,
evaluasi dan pelaporan teknik bangunan gedung dan jasa konstruksi.
(2) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik
Konstruksi.
(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Perencanaan Teknik Bangunan
Gedung;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi :
survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), dan perumusan kebijakan
penyelenggaraan Teknik Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai dengan Norma Standar
Pedoman Manual (NSPM);
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang
fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan,
evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan Teknik Bangunan
Gedung dan Lingkungan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL);
e. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknik bangunan gedung dan
lingkungan;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembiayaan bangunan gedung milik
Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan norma, standar,
prosedur dan kriteria (NSPK) kawasan siap bangunan (Kasiba), dan lingkungan siap bangun
(Lisiba)serta kawasan strategi bangunan gedung dan lingkungan;
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h. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis

bangunan gedung adat, semi

permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
i. melaksanakan fasilitasi dan bantuan teknis perencanaan pengelola gedung negara;
j. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa
konstruksi perencaaan bangunan dan lingkungan;
k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan
data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Bangunan Gedung;
l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik
teknik Bangunan Gedung;
m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi teknis
Bangunan dan Lingkungan;
n. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan
teknologi jasa konstruksi teknik bangunan;
o. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi Bidang
Bangunan;
p. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber
daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik dan
database sistem informasi teknik bangunan gedung;
r. melaksanakanpenyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
s. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Bangunan
(1) Bidang Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan
perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung.
(2) Bidang Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
Bangunan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan
mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Bangungan;
b. penyelenggaraan analisis dan penyajian data bangunan gedung;
c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung
dan lingkungan;
d. penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung;
e. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan Kawasan Siap
Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
f. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan
(IMB);
g. penyelenggaraan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan Gedung Negara;
h. penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
i. penyelenggaraanpengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
j. penyelenggaraan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
bangunan gedung dan lingkungannya;
k. penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan
masyarakat;
l. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
m. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan
yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
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n. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
o. penyelenggaraan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;
p. penyelenggaraan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
q. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan;
r. penyelenggaran tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Bangunan, membawahkan :
a. Seksi Bangunan Gedung;
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung.
(1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis bangunan gedung.
(2) SeksiBangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
SeksiBangunan Gedung yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan.
(3) Rincian tugas Seksi Bangunan Gedung:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bangunan Gedung;
b. melaksanakan penyiapan bahan pendataan bangunan gedung;
c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis
pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan
rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan status bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
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g. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan gedung;
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan Kawasan Siap Bangunan
(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)
i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

pembiayaan bangunan gedung milik

Pemerintah Daerah;
j. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bangunan
gedung;
k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen
bangunan gedung;
l. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengadaan lahan dan pelaksanaan
konstruksi pembangunan gedung;
m. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
banguan;
n. melaksanakan evaluasi fungsi dan manfaat hasil pembangunan gedung;
o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung;
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bangunan.
(2) SeksiPengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bangunan.
(3) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi

Pengawasan dan

Pengendalian Bangunan Gedung;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB);
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

I

c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan
lingkungannya;
d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,
dan pembongkaran bangunan gedung;
e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
g. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penataan Ruang
(1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan
perumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata
ruang.
(2) Bidang Penataan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
Penataan Ruang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan
Ruang mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Bidang
Penataan Ruang;
b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan tenis penataan ruang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pelaksanaan, análisis, penyajian data dan
pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan program penetapan kebijakan strategi
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
d. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang penataan
ruang;
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e. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) serta penyusunan rencana
detai tata ruang untuk RTRWK;
f. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan program sektoral dalam rangka
perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
g. penyelenggaraanpenyusunan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang;
h. penyelenggaraanpenyebarluasan informasi dan pengembangan kesadaran serta tanggung
jawab masyarakat terhadap penataan ruangdan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang;
i. penyelenggaraan

fasilitasi peningkatan

kapasitas manajemen pembangunan

dan

pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
j. penyelenggaraanpenyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis bidang penataan ruang;
k. penyelenggaraanpenyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari
RTRWK;
l. penyelenggaraan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas
Kabupaten;
m. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria (NSPK) dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan
perdesaan;
n. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
o. penyelenggaraan

penyusunan

peraturan

zonasi

sebagai

pedoman

pengendalian

pemanfaatan tata ruang;
p. penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang
sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK
q. penyelenggaraanfasilitasi penyusunan bahan pembentukan lembaga yang bertugas
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
r. penyelenggaraan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
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s. penyelenggaraanpenyiapan bahan revisi rencana tata ruang, survey dan pemetaan bidang
penataan ruang;
t. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang penataan
ruang;
u. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil tugas pelaksanaan tugas
Bidang Penataan Ruang;
v. penyelenggaraanfungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4) Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
kebijakan teknis perencanaan Tata Ruang dan penyediaan informasi penataan ruang.
(2) SeksiPerencanaan Tata Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi Perencanaan Tata Ruang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.
(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup
Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam penataan ruang;
c. melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

penetapan

kebijakanpengembangan

perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakanRencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTKRS);
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunanpenetapan kebijakan dan penyusunan rencana
detail tata ruang, RTRK, RTBL untuk RTRWK ;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan program sektoral dalam rangka
perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
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g. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan
komunikasi penataan ruang;
h. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang serta NSPK dan SPM;
i. melaksanakan penyiapan bahan penyeberluasan informasi dan pengembangan kesadaran
serta tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
j. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
k. melaksanakan penyiapan bahan revisi rencana tata ruang;
l. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan;
m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang;
n. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang.
(2) SeksiPemanfaatan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala seksi
Pemanfaatan Ruang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.
(3) Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang :
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis Seksi
Pemanfaatan Ruang;
b. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata ruang
dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan
perkotaan dan perdesaan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis, NSPK dan SPM bidang
penataan ruang;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari
RTRWK;
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e. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan
lintas Kabupaten;
f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan pelaksanaan pembangunan
sektoral dan pengembangan kewilayahan;
g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang;
h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan ruang dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan
perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan lembaga yang bertugas
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
k. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan terkait pemanfaatan ruang;
l. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pemanfaatan ruang;
m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas fungsi Seksi Pemanfaatan Ruang;
n. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata
ruang.
(2) SeksiPengendalian dan Pengawasan Tata Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penataan Ruang.
(3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang:
a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis seksi
pengendalian dan Pengawasan tata ruang;
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b. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pembangunan serta pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang
kawasan strategis;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang;
e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengaturan zonasi;
f. melaksanakan penyiapaan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan
ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan lembaga yang bertugas melaksanakan
pengendalian pemanfaatan ruang;
h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait sanksi administratif di Bidang Penataan
Ruang;
i. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
j. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan
ruang;
k. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan sanksi administratif;
l. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pengendalian pemanfaatan
ruang;
m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
n. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
hberdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang
dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
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(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal OPD
Program kegiatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan RPJMD, RKPD, RKA dan
Renstra apabila ditunjang dengan anggaran yang sesuai dengan perencanaan awal,
kemampuan SDM pelaku kegiatan, terbangunya partisifasi masyarakat yang positif, juga
penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya untuk mencapai sasaran yang sinegis antara RPJMD
dan RKPD serta renstra OPD, perlu dilakukan peningkatan kemampuan anggaran untuk
memenuhi tuntutan masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur transfortasi dan
pengairan, selain itu pelaku program kegiatan/pegawai yang berkemampuan teknis sipil
perlu ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
Faktor lain untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan perlu
ditunjang pula dengan adanya alat teknis perencanaan yang memiliki tingkat akurasi
maksimal.
Dalam tahun anggaran 2018 secara umum program kegiatan yang telah tertuang
dalam DPA telah di realisasikan sesuai dengan anggaran yang teralokasi, namun masih
terdapat program kegiatan yang tidak laksanakan dan kurang maksimal dilaksanakan, hal ini
dikarenakan terdapatnya ketidak telitian pada saat penyusunan awal program kegiatan,
sehingga dalam pelaksanaanya sulit untuk di realisasikan secara keseluruhan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Kerja Pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
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Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2011 – 2018 . Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 mengacu

kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam kontek pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang tetap mengacu pada program kegiatan yang telah ditetapkan
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, serta memperhatikan sekala prioritas untuk
kepentingan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran sesuai dengan
rencana awal Rencana Kerja.
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BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2018
dalam rangka untuk mendukung pembangunan pada tahun 2018 , maka arah kebijakan
pembangunan difokuskan pada : Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan
kerjasama pemerintah dan swasta.
Arah kebijakan untuk mendukung Peningkatan pelayanan infrastruktur yang sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2018 di fokuskan pada pelayanan
pembangunan infrastrukur dasar yaitu pembangunan sarana transfortasi jaringan jalan dan
jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas pertumbuhan ekonomi/daya beli masyarakat,
dalam pelaksanaannya dengan pembangunan insfrastruktur yang bersumber dana dari Dana
Alokasi Khusus (DAK), dimana pemerintah Daerah mengalokasikan dana sering/pendamping
untuk program DAK. Guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat harus
ditunjang

pula

dengan

kemampuan

SDM

secara

kelembagaan

yaitu

dengan

menyelenggarakan dan atau mengikuti kegiatan Pendidikan dan latihan, bimbingan teknis
yang di selenggarakan baik daerah atau pusat.
Untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil adalah dengan cara melakukan
koordinasi antar wilayah pengeloaan guna menseinergiskan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan di daerah, seperti halnya dalam hal penanganan Sumber Daya
Air, mengingat penggunaan air sangat lah mendasar bagi masyarakat baik penggunaan
untuk konsumsi maupun sektor pengairan bidang pertanian.
Guna untuk mendorong Kerjasama Pemerintah dan Swasta, maka dilakukannya
kerjasama dengan metode kemitraan, dimana dalam proses pelaksanaannya adalah dengan
cara melakukan kerjasama terhadap pelaksanaan pekerjaan melalui pihak ketiga, dengan
cara melalui proses lelang.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
1.

Mewujudkan

peningkatan kondisi mantap infrastruktur jalan dan

jembatan di

Kabupaten Tasikmalaya
2.

Mengoptimalkan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

3.

Mewujudkan terbinanya hubungan kemitraan jasa konstruksi dengan didukung SDM
yang berkompetensi

4.

Mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta sarana penunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .

Sasaran dari Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten

Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang , yaitu

: Meningkatnya kuantitas dan kualitas bidang ke Binamarga an dalam

infrastruktur jalan dan jembatan, dengan sasaran :
1. Terpenuhinya kebutuhan prasarana jalan dan jembatan, dengan indikator kinerja sasaran
persentase kondisi mantap dalam pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kondisi baik prasarana jalan dan jembatan, dengan indikator kinerja
sasaran persentase kondisi baik Jalan dan jembatan
3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan serta terbangunnya situs
internet kebinamargaan, dengan indikator sasaran terealisasinya Sistem Informasi
Manajemen Jalan dan Jembatan serta situs internet kebinamargaan
4. Terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan inventarisasi peralatan berat dan
peralatan laboratorium konstruksi, dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah dan
persentase kondisi baik peralatan alat berat dan laboratorium
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3.3. Program dan Kegiatan OPD
Sebagai perwujudan pembangunan infrastruktur urusan kebinamargaan dan
pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2018 maka telah teralokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan
kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 , dimana program kegiatan ini merupakan hasil
kajian dari evaluasi dari tahun 2018 baik yang belum terakomodir maupun secara
penyempurnaan.
Dalam tahun Anggaran 2018 di rencanakan alokasi anggaran untuk program kegiatan Belanja
Langsung Rp.119.825.000,00 Belanja Tidak Langsung Rp.

15.388.160.404,00 serta belanja

modal Rp.95.618.000,00 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran 2018 .
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018 , merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang berdasarkan pada Renstra
Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 , dalam upaya menunjang tercapainya visi misi Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya, serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 .
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

sebagai bahan untuk

penyusunan Rencana kerja tahun 2014, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Dengan
adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya
sehingga dapat mengetahui skala prioritas program kegiatan pembangunan di tahun berikutnya.

Tasikmalaya, 4 Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

DRS. BAMBANG ALAMSYAH, MM
NIP. 19661231 198703 1 032
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