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B�B I  

PEND�HULU�N 

 

I.1 Lata� B��a�a�� 
 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerinta� dan masing�masing 

dinas pemerinta�an dalam kegiatan pem�angunan� diperlukan peren�anaan 

�ang terara� dan terintegrasi mulai dari peren�anaan jangka panjang �ingga 

jangka pendek� �eren�anaan �ang terara� terse�ut merupakan kun�i dari 

terimplementasikann�a kegiatan pem�angunan �ang sinergis dan tidak 

tumpang tindi�� �alam k�nteks ini� Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� 

tentang �istem �eren�anaan �em�angunan �asi�nal mem�erikan landasan 

�agi integrasi �er�agai �entuk peren�anaan dari pusat �nasi�nal� �ingga 

daera�� �ada le�el daera�� se�agaimana �ang tela� diamanatkan �le� 

Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� tentang �emerinta�an �aera�� tiap 

�r��insi maupun �a�upaten���ta �arus men�usun peren�anaan pem�angunan 

se�agai ara� pen�elenggaraan pem�angunan daera� pada peri�de �aktu 

tertentu� �erdasarkan �eraturan �emerinta� ��m�r � �a�un ���� tentang 

�a�apan� �ata �ara �en�usunan� �engendalian dan ��aluasi �elaksanaan 

�en�ana �em�angunan �aera�� peren�anaan pem�angunan didefinisikan 

se�agai suatu pr�ses pen�usunan ta�apan�ta�apan kegiatan �ang meil�atkan 

para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengal�kasian sum�er 

da�a untuk men�apai peningkatan keseja�teraan s�sial� �e�i� lanjut dalam �� 

terse�ut diamanatkan �a��a peren�anaan pem�angunan �arus dirumuskan 

se�ara transparan� resp�nsif� efektif� efisien� akunta�el� partisipatif� terukur� 

�erkeadilan� dan �erkelanjutan� �engan demikian� perumusan pr�gram 

kegiatan dalam peren�anaan pem�angunan �arus memiliki indikat�r kinerja 

�ang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis �ang kuat� �e�agai 

per�ujudan amanat terse�ut� �emerinta� �a�upaten �ur�alingga tela� 

menetapkan �en�ana �em�angunan �angka �anjang �aera� ������� 

�a�upaten �ur�alingga ��������� �ang disa�kan melalui �eraturan �aera� 
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��m�r � �a�un ���� tentang �en�ana �em�angunan �angka �enenga� 

�aera� �a�upaten �ur�alingga �a�un ���� � ����� �a�upaten �ur�alingga 

se�agaimana �ang tertuang dalam ����� �a�upaten �ur�alingga ��������� 

�isin�a adala� �PU�B�LIN��� ��N� ��NDI�I D�N BE�D��� ��IN� 

�ENU�U ���������� �E��H�E�� ��N� BE���HL�� �ULI��� �isi 

terse�ut dija�arkan ke dalam � �lima� misi �ang di dalamn�a memuat indikat�r 

kinerja dan target pen�apaian� ����� �a�upaten �ur�alingga ��������� 

merupakan ped�man dan a�uan �agi pen�usunan �en�ana �trategis 

�rganisasi �erangkat �aera� ������ termasuk pen�usunan �en�ana �trategis 

�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �����

����� �e�agaimana diamanatkan dalam Undang�Undang ��m�r �� �a�un 

���� pasal �� dise�utkan �a��a �enstra����� memuat �isi� misi� tujuan� 

strategi� ke�ijakan� pr�gram� dan kegiatan pem�angunan �ang disusun sesuai 

dengan tugas dan fungsi �atuan �erja �erangkat �aera� serta �erped�man 

kepada ���� �aera� dan �ersifat indikatif� �e�i� lanjut� �enstra����� 

merupakan d�kumen peren�anaan ���� terkait se�agai ped�man dan ara� 

pelaksanaan tugas p�k�k dan fungsi selama � ta�un ke depan� �en�usunan 

�enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga 

tela� �erped�man pada ����� �a�upaten �ur�alingga ���������� menga�u 

pada ���� �a�upaten �ur�alingga ���������� terintegrasi dengan �en�ana 

�ata �uang �ila�a� �a�upaten �ur�alingga ���������� serta memper�atikan 

�asil e�aluasi �enstra pada peri�de se�elumn�a� �elain itu� pen�usunan 

�enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga 

tela� dilaksanakan dengan �erdasar kepada k�ndisi dan p�tensi �ang dimiliki 

�a�upaten �ur�alingga serta dengan mempertim�angkan dinamika 

perkem�angan daera� dan nasi�nal� �r�ses pen�usunan �enstra �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga dilakukan 

melalui pendekatan �erikut� 

�� �endekatan ��litik� se�ingga pr�gram dan kegiatan �ang disusun dalam 

ren�ana strategis merupakan penja�aran agenda pem�angunan �ang 



Rev�e��Re�����������R������������������� � ��
�

dita�arkan �epala �aera� saat kampan�e dan tela� dituangkan melalui 

������ 

�� �endekatan �ekn�kratik� �aitu menggunakan met�de dan kerangka �erfikir 

ilmia�� �aitu mengad�psi met�de kerangka kerja l�gis �logic�l� ������o���

���l��i�� untuk menjaga k�nsistensi pen�apaian tujuan dan sasaran melalui 

pr�gram dan kegiatan� 

�� �endekatan �artisipatif� melalui peli�atan para pemangku kepentingan 

������ol����� pem�angunan dengan �oc��� g�o��� �i�c���io�� untuk 

mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa �memiliki� ren�ana 

pem�angunan� 

�� �endekatan �tas��a�a� ��o���o��� dan �a�a���tas ��o��o������ �ang 

merupakan representasi dari adan�a jenjang �ir�krasi pemerinta�an� �asil 

pr�ses �o���o���dan �o��o����� terse�ut diselaraskan melalui mus�a�ara� 

ren�ana pem�angunan� �inas �ekerjaan Umum dan �eruma�an �a�upaten 

�ur�alingga ��������� �r�ses pen�usunan �enstra �inas �ekerjaan Umum 

dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga dia�ali dengan pema�aman 

a�al p�sisi �a�upaten �ur�alingga� terutama pada �idang ke�Uan dan 

�enataan �uang� �en�usunan �enstra �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� melalui �er�agai 

ta�apan analisis sekt�ral dan penjaringan aspirasi ������ol���� �termasuk 

mas�arakat�� �ang se�ara rin�i dideskripsikan pada skema �erikut� 
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I.�  La��a�a� H����  

 �andasan �ukum pen�usunan ������� ini adala� � 

�� Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� tentang �istem �eren�anaan 

�em�angunan �asi�nal ��em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia �a�un 

���� ��m�r ���� �am�a�an �em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia 

��m�r ������ 

�� Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� tentang �en�ana 

�em�angunan �angka �anjang �asi�nal �a�un ��������� ��em�aran 

�egara �epu�lik �nd�nesia �a�un ���� ��m�r ��� �am�a�an 

�em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia ��m�r ������ 

�� Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� tentang �enataan �uang 

��em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia �a�un ���� ��m�r ��� 

�am�a�an �em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia ��m�r ������ 

�� Undang�Undang ��m�r �� �a�un ���� tentang �emerinta�an �aera� 

��em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia �a�un ���� ��m�r ���� 

�am�a�an �em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia ��m�r ����� 

se�agaimana tela� diu�a� terak�ir dengan Undang�Undang ��m�r � 

�a�un ���� tentang �eru�a�an �edua �tas Undang�Undang ��m�r �� 
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�a�un ���� tentang �emerinta�an �aera� ��em�aran �egara �epu�lik 

�nd�nesia �a�un ���� ��m�r ��� �am�a�an �em�aran �egara 

�epu�lik �nd�nesia ��m�r ������ 

�� �eraturan �emerinta� ��m�r �� �a�un ���� tentang �enetapan �ulai 

�erlakun�a Undang�Undang ���� ��m�r ��� ��� �� dan �� �ari �al 

�em�entukan �aera� daera� �a�upaten di �a�a �imur��enga���arat 

dan �aera� �stime�a ��g�akarta ��erita �egara �epu�lik �nd�nesia 

�a�un ���� ��m�r ���� 

�� �eraturan �emerinta� ��m�r � �a�un ���� tentang �a�apan� �ata 

�ara �en�usunan� �engendalian dan ��aluasi �elaksanaan �en�ana 

�em�angunan �aera� ��em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia �a�un 

���� ��m�r ��� �am�a�an �em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia 

��m�r ������ 

�� �eraturan �emerinta� ��m�r �� �a�un ���� tentang �en�elenggaraan 

�enataan �uang ��em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia �a�un ���� 

��m�r� �am�a�an �em�aran �egara �epu�lik �nd�nesia ��m�r ������ 

�� �eraturan �emerinta� ��m�r � ta�un ���� tentang �ed�man ��aluasi 

�en�elenggaraan �emerinta�an �aera� ��em�aran �egara �epu�lik 

�nd�nesia �a�un ���� ��m�r ��� �am�a�an �em�aran �egara 

�epu�lik �nd�nesia ��m�r ������ 

�� �eraturan �enteri �alam �egeri ��m�r �� �a�un ���� tentang 

�elaksanaan �eraturan �emerinta� ��m�r � �a�un ���� tentang 

�a�apan� �ata �ara �en�usunan� �engendalian dan ��aluasi 

�elaksanaan �en�ana �em�angunan �aera� ��erita �egara �epu�lik 

�nd�nesia �a�un ���� ��m�r ����� 

��� �eraturan �aera� �a�upaten �ur�alingga ��m�r � �a�un ���� 

tentang �en�ana �em�angunan �angka �anjang �a�upaten 

�ur�alingga �a�un ��������� ��em�aran �aera� �a�upaten 

�ur�alingga �a�un ���� ��m�r � �eri ��� 
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��� �eraturan �aera� �a�upaten �ur�alingga ��m�r � �a�un ���� 

tentang �en�ana �ata ruang �ila�a� �a�upaten �ur�alingga �a�un 

���������� 

��� �eraturan �aera� �a�upaten �ur�alingga ��m�r � �a�un ���� 

tentang �en�ana �em�angunan �angka �enenga� �aera� �a�un 

��������� ��em�aran �aera� �a�upaten �ur�alingga �a�un ���� 

��m�r � �a�un ������ 

 
 
I.�  �a���� �a� ����a� 

I.�.1 �a���� 
�en�ana �trategis �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� ini dimaksudkan 

se�agai ped�man �agi seluru� k�mp�nen pem�angunan �ang 

�erkaitan dengan �idang ke�Uan dan �enataan �uang �pemerinta�� 

mas�arakat� dunia usa�a� dan pemangku kepentingan lainn�a� dalam 

me�ujudkan �ita��ita mas�arakat �a�upaten �ur�alingga sesuai 

dengan �isi� misi� dan pr�gram pem�angunan dari �upati dan �akil 

�upati terpili� masa �akti ���������� se�ingga seluru� upa�a �ang 

dilakukan �le� pelaku pem�angunan �ersifat sinergis� k��rdinatif� dan 

saling melengkapi satu dengan �ang lainn�a di dalam satu p�la sikap 

dan p�la tindak� 

I.�.� ����a� 

�ujuan pen�usunan �en�ana �trategis �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� adala� 

se�agai �erikut� 

a� �erumuskan gam�aran umum k�ndisi daera� �ang terkait dengan 

�idang ke��U�an dan peruma�an se�agai dasar perumusan 

permasala�an dan isu strategis daera�� se�agai dasar pri�ritas 

penanganan pem�angunan daera� � �lima� ta�un ke depan dan 

se�agai ped�man �agi seluru� �idang dan unit kerja di lingkungan 

�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 
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�ur�alingga dalam men�usun pr�gram dan kegiatan peri�de 

���������� 

�� �erumuskan gam�aran pengel�laan keuangan serta kerangka 

pendanaan se�agai dasar penentuan kemampuan kapasitas 

pendanaan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga � �lima� ta�un ke depan� 

�� �enerjema�kan �isi dan misi �upati dan �akil �upati �ur�alingga 

ke dalam tujuan dan sararan jangka menenga� �inas �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga ta�un �����

����� �ang disertai dengan pr�gram pri�ritas untum masing�

masing �idang dan unit kerja� dengan �erped�man pada �en�ana 

�em�angunan �angka �enenga� �aera� ������� �a�upaten 

�ur�alingga �a�un ���������� 

d� �enetapkan �er�agai pr�gram pri�ritas �ang disertai dengan 

indikasi pagu anggaran dan target indikat�r kinerja �ang akan 

dilaksanakan pada ta�un ���������� 

e� �enetapkan dasar penilaian ke�er�asilan �inas �ekerjaan Umum 

dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga peri�de ���������� 

 

I.�  ���t��at��a 

�istematika penulisan �en�ana �trategis � �enstra � �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �a�un 

���� � ���� adala� se�agai �erikut � 

��� �    ������U�U�� 

��� �atar �elakang 

�enjelaskan mengenai pengertian �enstra �rganisasi 

�erangkat �aera� dan fungsin�a serta gam�aran umum 

mengenai pr�ses pen�usunan �enstra dan keterkaitann�a 

dengan ����� �a�upaten� ����� �r��insi� dan �enstra ��� 

��� �andasan �ukum 
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�en�e�utkan tentang dasar �ukum �ang terkait langsung 

dengan pen�usunan �enstra �erangkat �aera� dan juga dasar 

�ukum �ang terkait dengan tup�ksi dan ke�enangan �erangkat 

�aera� 

��� �aksud dan �ujuan 

�emuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

pen�usunan �enstra �erangkat �aera� 

����� �aksud 

����� �ujuan 

��� �istematika �enulisan 

�enguraikan p�k�k �a�asan dalam pen�usunan �enstra 

�erangkat �aera�� serta susunan garis �esar isi d�kumen 

��� �� �������� ��������� ����� ��������� U�U� ��� 

�������� �U��� 

���  �ugas� �ungsi �an �truktur �rganisasi 

�enjelaskan tentang dasar �ukum pem�entukan �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang� gam�aran struktur 

�rganisasi� dan uraian tugas p�k�k dan fungsi �inas �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang� 

���  �um�er �a�a �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�enjelaskan tentang sum�er da�a �ang ada di �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang��aik �um�er �a�a �anusia� aset� 

m�dal� dan sum�er da�a lainn�a 

����� ��ndisi �epega�aian �ksisting 

����� ��ndisi �arana dan �rasarana 

���  �inerja �ela�anan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang 

�agian ini menunjukkan tingkat �apaian kinerja �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang� �erdasarkan 

sasaran�target �enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang� peri�de se�elumn�a� menurut ��� untuk urusan �aji�� 
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dan�atau indikat�r kinerja pela�anan ���� dan�atau indikat�r 

lainn�a seperti ���s atau indikat�r �ang tela� diratifikasi �le� 

pemerinta� 

���  �antangan �an �eluang �engem�angan �ela�anan  

�engemukakan �asil analisis ter�adap �enstra �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang� �asil telaa�an 

ter�adap ������ dan �asil analisis ter�adap ���� �ang 

�erimplikasi se�agai tantangan dan peluang �agi 

pengem�angan pela�anan �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang� pada lima ta�un mendatang� termasuk 

penjelasan mengenai ma�am pela�anan� perkiraan �esaran 

ke�utu�an pela�anan� dan ara�an l�kasi pengem�angan 

pela�anan �ang di�utu�kan 

��� ���� ��U � ��U ��������� ����������� �U��� ��� �U���� 

��� �dentifikasi �ermasala�an �erdasarkan �ugas �an �ungsi              

�ela�anan ��� 

�ada �agian ini dikemukakan permasala�an�permasala�an 

pela�anan ��� �eserta fakt�r�fakt�r �ang mempengaru�in�a 

��� �elaa�an �isi� �isi� dan �r�gram �epala �aera� �an �akil 

�epala �aera� �erpili� 

�engemukakan �isi� misi� dan pr�gram �epala �aera� dan 

�akil �epala �aera� terpili�� apa saja tugas dan fungsi ��� 

�ang terkait dengan �isi� misi� serta pr�gram kepala daera� dan 

�akil kepala daera� terpili�� dan fakt�r�fakt�r peng�am�at dan 

pend�r�ng pela�anan �erangkat �aera� �ang �erpengaru� 

pada pen�apaian �isi dan misi terse�ut 

��� �enentuan �su��su �trategis 

�ada �agian ini dire�ie� kem�ali fakt�r�fakt�r dari pela�anan 

��� �ang mempengaru�i permasala�an pela�anan ��� �ang 

�arus ditangani dalam lima ta�un kedepan 
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����� �elaa�an �enstra ��� 

����� �elaa�an �enstra ��� �r��insi 

��� �elaa�an ���� dan ���� 

��� �enentuan �su�isu �trategis 

��� ��� �U�U�� ��� �������� �������� ��� ��������� 

��� �ujuan dan �asaran �angka �enenga� ��� 

�ada �agian ini dikemukakan rumusan pern�ataan tujuan dan 

sasaran jangka menenga� ��� 

��� �trategi dan �e�ijakan 

�ada �agian ini dikemukakan rumusan pern�ataan strategi dan 

ke�ijakan ��� dalam lima ta�un mendatang 

��� � ������� ������� ��� ��������� ��������� �������� 

��� ��������� ��������� 

�ada �agian ini mengemukakan tentang ren�ana pr�gram dan 

kegiatan� indikat�r kinerja� dan pendanaan indikatif 

��� �� ���U�U� 

�engemukakan se�ara ringkas mengenai kesimpulan dan �arapan 

dari �en�usunan �enstra �erangkat �aera� 

�
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B�B II.  
 

���B���N L���N�N PE��N���� D�E��H 
 
 

�.1 TUGAS,��U�GS���A��ST�U�TU����GA��SAS��

Berdasarkan��era��ran��aera���a���a�en���r�a��n��a���m�r �� 

ta�un ���� tentang �usunan �rganisasi dan �ata �erja �inas �aera� 

�a�upaten �ur�alingga� �alam penja�aran �eraturan �upati ��m�r �� 

�a�un ���� tentang �edudukan� �usunan �rganisasi� �ugas dan �ungsi 

serta �ata �erja �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 

�ur�alingga se�agai �erikut � 

 

�. ���a� P���� Da� ������ 

�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang dalam penja�aran 

�eraturan �upati ��m�r �� �a�un ���� tentang �edudukan� �usunan 

�rganisasi� �ugas dan �ungsi serta �ata �erja �inas �ekerjaan Umum dan 

�ata �uang �a�upaten �ur�alingga� �epala �inas� �ekretaris dan �epala 

�idang masing�masing mempun�ai tugas p�k�k dan fungsi antara lain� 

�epala �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang mempun�ai 

tugas p�k�k se�agai �erikut � 

�� �epala �inas mempun�ai tugas mem�antu �upati melaksanakan 

Urusan �emerinta�an �idang �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�ang menjadi ke�enangan �aera� meliputi � 

a� �u� Urusan �u�er �a�a �ir ����� �aitu � 

a� �engel�laan ��� pada �ila�a� sungai dalam � �satu� �aera�� 

�� �engem�angan dan pengel�laan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daera� irigasi �ang luasn�a kurang dari ���� �a 

dalam � �satu� �aera�� 

�� �u� Urusan �rainase �aitu �engel�laan dan �engem�angan sistem 

darainase �ang ter�u�ung langsung dengan sungai dalam �aera�� 
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�� �u� Urusan �angunan �edung �aitu pen�elenggaraan �angunan 

gedung �ila�a� �aera� �a�upaten� termasuk peme�riaan ijin 

mendirikan �angunan ����� dan sertifikat lain fungsi �angunan 

gedung� 

d� �u� Urusan �enataan �angunan dan lingkungann�a �aitu 

�en�elenggaraan penataan �angunan dan lingkungan di �aera�� 

e� �u� Urusan �alan �aitu pen�elenggaraan jalan �a�upaten 

f� �u� Urusan �asa ��nstruksi �aitu � 

a�  �en�elenggaraan pelati�an tenaga terampil k�nstruksi� 

��  �en�elenggaraan sistem inf�rmasi jasa k�nstruksi �akupan 

�aera� 

��  �ener�itan i�in usa�a jasa k�nstruksi nasi�nal �n�n ke�il dan 

ke�il� 

d�  �enga�asan terti� usa�a� terti� pen�elenggaraan penataan 

ruang pemanfaatan jasa k�nstruksi 

g� �u� Urusan �enataan �uang �aitu �en�elenggaraan penataan 

ruang �aera�� 

�alam melaksanakan tugas p�k�k �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang mempun�ai fungsi � 

a� �erumusan ke�ijakan �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

meliputi �idang �um�er �a�a �ir� �ina �arga� �ipta �ar�a� 

�enataan �uang dan �ina �r�gram 

�� �elaksanaan k��rdinasi ke�ijakan �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang meliputi �idang �um�er �a�a �ir� �ina �arga� �ipta �ar�a� 

�enataan �uang dan �ina �r�gram 

�� �elaksanaan ke�ijakan �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

meliputi �idang �um�er �a�a �ir� �ina �arga� �ipta �ar�a� 

�enataan �uang dan �ina �r�gram 

d� �elaksanaan e�aluasi dan pelap�ran ke�ijakan �ekerjaan Umum 

dan �enataan �uang meliputi �idang �um�er �a�a �ir� �ina �arga� 

�ipta �ar�a� �enataan �uang dan �ina �r�gram 
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e� �elaksanaan fungsi kesekretariatan �inas 

f� �engendalian pen�elenggaraan tugas unit �elaksana �eknis �inas 

dan 

g� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �upati� 

 
�� �ekretaris mempun�ai tugas perumusan k�nsep dan pelaksanaan 

ke�ijakan� pengk��rdinasi� pemantauan� e�aluasi dan pelap�ran 

kesekretariatan dinas serta pem�erian dukungan administrasi �idang 

peren�anaan� keuangan dan umum kepada seluru� unit �rganisasi di 

lingkungan �inas��ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�alam melaksanakan tugas �ekretaris �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang mempun�ai fungsi 

a� �engk��rdinasian kegiatan dilingkungan �inas �ekerjaan Umum 

dan �enataan �uang 

�� �engk��rdinasian dan pen�usunan ren�ana dan pr�gram kerja 

dilingkungan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�� �em�inaan dan pem�erian dukungan administrasi �ang meliputi 

keuangan� ketatausa�aan� kepega�aian 

d� �eng��rdinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerinta� ������� 

e� �en�elenggaraan pengel�laan �arang milik�keka�aan daera� dan 

pela�anan pengadaan �arang�jasa di �ingkungan ��U���� 

f� �elaksanaan m�nit�ring� e�aluasi dan pelap�ran sesuai dengan 

lingkup tugasn�a� 

g� �eng��rdinasian pen�usunan e�aluasi dan pelap�ran kinerja dan 

anggaran pen�elenggaraan urusan pemerinta�an �idang �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang� 

�� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epala 

�inas sesuai dengan fungsin�a� 
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�� �epala �idang �um�er �a�a �ir  mempun�ai tugas perumusan k�nsep 

dan pelaksanaan ke�ijakan� peng��rdinasian� pemantauan� e�aluasi 

serta pelap�ran �idang �engel�laan �um�er �a�a �ir� �engem�angan 

dan �engel�laan �rigasi� �alam melaksanakan tugas �epala �idang 

�um�er �a�a �ir men�elenggarakan fungsi � 

a��  �engel�laan dan penda�agunaan sum�er da�a air� 

��� �em�angunan� re�a�ilitasi� pengendalian dan pemeli�araan 

�um�er �a�a �ir� 

�� �ek�mendasi peri�inan �um�er �a�a �ir� 

d� �elati�an dan pen�ulu�an pengel�laan �um�er �a�a �ir� 

e� �em�angunan� pengem�angan dan pengel�laan irigasi� sistem 

drainase irigasi� k�nser�asi air dan sa�a� irigasi� 

f� �engem�angan dan pengel�laan �istem �rigasi �rimer dan 

sekunder pada daera� irigasi �ang luasn�a kurang drai ���� �a 

dalam ka�upaten� 

g� �e�a�ilitasi dan pemeli�araan irigasi� sistem drainase irigasi� 

k�nser�asi air dan sa�a� irigasi� 

�� �engel�laan p�la tanam� 

i� �en�usunan kelem�agaan pengel�la �um�er �a�a �ir� 

j� �em�inaan pengel�laan sistem irigasi tersier dan irigasi desa� 

k� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epal 

�inas� 

 

�� �epala �idang �ina �arga mempun�ai tugas perumusan k�nsep 

danpelaksanaan ke�ijakan� peng��rdinasian� pemantrauan� e�aluasi 

serta pelap�ran �idang �em�angunan dan �eningkatan �alan dan 

�em�atan �emeli�araan �alan dan �em�atan� �alam melaksanakan 

tugas men�elenggarakan fungsi � 

a� �engel�laan dan pemutak�iran data leger jalan dan jem�atan� 

�� �elaksanaan pem�angunan� peningkatan ajalan dan jem�atan� 

�� �emeli�araan dan pemanfaatan jalan dan jem�atan� 
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d� �elaksanaan e�aluasi �idang ke �ina �argaan� dan 

e� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epala 

�inas� 

 

��   �epala �idang �ipta �ar�a mempun�ai tugas perumusan k�nsep dan 

pelaksanaan ke�ijakan� peng��rdinasian� pemantauan� e�aluasi serta 

pelap�ran �idang �enataan �angunan �edung �an �engel�laan 

�angunan �edung� �alam melaksanakan tugas men�elenggarakan 

fungsi � 

a� �en�elenggaraan per�aikan� pengem�angan� pemanfaatan� 

pelestarian dan pem��ngkaran �angunan gedung� 

�� �en�elengaraan penataan �angunan dan lingkungann�a melalui 

pemanfaatan ruang dan pengendalian �angunan gedung dan 

lingkunga� 

�� �em�erian rek�mnedasi untuk i�in mendirikan �angunan ����� dan 

sertifikat laik fungsi �angunan gedung� 

d� �erifikasi dalam rangka pener�itan �ertifikasi �isensi �ekerja 

�eren�ana ������� 

e� �erifikasi dan penandatanganan d�kumen teknis dengan mengkaji 

kesesuaian titik l�kasi� fungsi� peruntukan� luas �angunan� garisan 

ren�ana k�ta �ang tertuang dalam �eterangan �en�ana ��ta 

������ �ite �lan dan ketentuan lain �ang ditetapkan� 

f� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epala 

�inas� 

 

��   �epala �idang �enataan �uang mempun�ai tugas perumusan k�nsep 

dan pelaksanaan ke�ijakan� peng��rdinasian� pemantauan� e�aluasi 

serta pelap�ran �idang �eren�anaan �uang� �emanfaatan �uang dan 

�engendalian �emanfaatan �uang� �alam melaksanakan tugas 

men�elenggarakan fungsi � 

a� �en�usunan d�kumen ren�ana rin�i tata ruang� 
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�� �en�elenggaraan �enataan �uang daera� �a�upaten� 

�� �asilitasi dan pem�inaan kegiatan peren�anaan tata ruang� 

d� �en�elenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang daera� ka�upaten� 

e� �asilitasi dan pem�inaan kegiatan pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang daera�� 

f� �en�usunan kriteria peraturan ��nasi terkait pemanfaatan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang �ang dituangkan dalam 

ketentuan umum peraturan ��nasi dan peraturan ��nasi ���ning 

map dan ��ning teks� se�agai penja�aran dari ren�ana detail tata 

ruang� pemanfaatan tata ruang �ila�a�� 

g� �engendalian ka�asan strategis ka�upaten� 

�� �en�usunan peraturan ��nasi se�agai ped�man pengendalian 

pemanfaatan ruang ka�upaten� 

i� �em�erian i�in pemanfaatan ruang �ang sesuai dengan ���� 

ka�upaten� 

j� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epala 

�inas� 

 

��   �idang �ina �r�gram mempun�ai tugas perumusan k�nsep dan 

pelaksanaan ke�ijakan� peng��rdinasian� pemantauan� e�aluasi serta 

pelap�ran �idang �eren�anaan �eknis dan �ina �as ��nstruksi� �alam 

melaksanakan tugas men�elenggarakan fungsi � 

a� �en�usunan pr�gram� analisa dan e�aluasi pengem�angan 

jaringan �idang �ina marga� �idang �ipta kar�a� �idang ���� dan 

�idang penataan ruang� 

�� �asilitasi peren�anaan teknis pem�angunan jalan dan jem�atan� 

�ipta kar�a� ��� dan peren�anaan rin�i tata ruang� 

�� �engendalian pelaksanaan pr�gram �idang �ina marga� �ipta 

kar�a� ���� dan �enataan �uang� 
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d� �ek�mendasi ter�adap jasa k�nstruksi di �idang �ina marga� �ipta 

kar�a� ���� dan �enataan ruang� 

e� �asilitasi pengem�angan jasa k�nstruksi� 

f� �en�elenggaraan sistem inf�rmasi jasa k�nstruksi� 

g� �enga�asan dan e�aluasi pelaku jasa k�nstruksi� 

�� ��aluasi kinerja jasa k�nstruksi di �idang �ina marga� �ipta kar�a� 

���� 

i� dan penataan ruang� 

j� �elaksanaan fungsi kedinasan lain �ang di�erikan �le� �epala 

�inas� 

 
B.   �t���t�� ���a���a�� 

 
�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 

�ur�alingga  ke�eradaan�a  se�agai satuan kerja perangkat daera� 

di�idang pekerjaan umum �erdasarkan  �eraturan �aera� �a�upaten 

�ur�alingga ��m�r �� ta�un ���� tentang �em�entukan dan �usunan 

�rganisasi �erangkat �aera� �a�upaten �ur�alingga� kedudukann�a 

merupakan unsur pelaksana �emerinta� �aera� �ang melaksanakan 

tugas di�idang �ipta �ar�a� �um�erda�a �ir� �ina �arga� �entaan 

�uang dan �ina �r�gram� �truktur �rganisasi �inas �ekerjaan Umum  

dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga� terdiri dari�  

�� �epala �inas   

�� �ekretariat� meliputi � 

a� �u� �agian �euangan 

�� �u� �agian �eren�anaan 

�� �u� �agian Umum dan �epeg�aian  

�� �idang  �ina  �arga meliputi � 

a� �eksi  �em�angunan dan �eningkatan �alan dan �em�atan 

�� �eksi  �emeli�araan �alan dan �em�atan 

�� �idang �um�erda�a �ir meliputi � 

a� �eksi �engel�laan �um�er �a�a �ir 
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�� �eksi �engem�angan dan �engel�laan �rigasi 

�� �idang �ipta �ar�a meliputi � 

a� �eksi �enataan �angunan �edung 

�� �eksi �engel�laan �angunan �edung 

�� �idang �enataan �uang meliputi � 

a� �eksi �eren�anaan �uang 

�� �eksi �emanfaatan �uang dan �engendalian �emanfaatan 

�uang 

��  �idang �ina pr�gram meliputi � 

a� �eksi �eren�anaan �eknis 

�� �eksi �ina �asa ��nstruksi 

�� Unit �elaksana �eknis �inas �U��� � �meliputi � 

a�  U��� �ur�alingga  � �ila�a� � terdiri � 

��  �e�amatan �ur�alingga  

��  �e�amatan �alimana� 

��  �e�amatan �adamara  

��  �e�amatan �utasari 

��  �e�amatan ��j�ngsari  

�� U��� �ukateja � �ila�a� �� terdiri � 

�� �e�amatan �ukateja 

��  �e�amatan �alig�ndang 

��  �e�amatan �ej���ng 

�� �e�amatan �emangk�n  

 �� U��� ����tsari � �ila�a� ��� terdiri dari � 

��  �e�amatan ����tsari 

�� �e�amatan �arangreja  

�� �e�amatan �arangjam�u 

�� �e�amatan �re�et  

�� �e�amatan �arangan�ar 

d� U��� �em�ang � �ila�a� �� terdiri dari � 

��  �e�amatan �em�ang  
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��  �e�amatan �arangm�n��l  

��  �e�amatan �ertanegara 

�� �e�amatan �engadegan  

Unit �elaksana �eknis �inas �U���� �dala� unsur pelaksaan teknis 

�perasi�nal �inas �ekerjaan umum �ang mempun�ai tugas 

melaksanakan  se�agian tugas dinas di �idang  pekerjaan umum� 

 ��  �el�mp�k �a�atan �ungsi�nal 

�elaksanaan ke�engan tugas p�k�k dan fungsi  �inas 

�ekerjaan Umum �a�upaten �ur�alingga  ditetapkan dengan 

�eraturan �aera� �a�upaten �ur�alingga n�m�r ��  ta�un ���� 

tentang �em�entukan dan �usunan �erangkat �aera� �a�upaten 

�ur�alingga� 
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�.� �������a�a P��a���at Da��a� �a�a� P���������a�aa� ���a� �a� 

������ 

�.�.1 ������� �����a�a�a� E����t��� 

�ers�nil �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 

�ur�alingga � 

�
1. �E��E���I�� 

�umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� � 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    

�� �� �    

 �umla� ��  �umla� �� 

�. BID�N� BIN� ����� 

 

�umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� �� 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    
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�� �� �    

 �umla� ��  �umla� �� 

 
 

�. BID�N� �IP�� ����� 
 

�umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� � 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    

�� �� �    

 �umla� ��  �umla� �� 

 
 

�. BID�N� �D� 

 

�umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� � 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    

�� �� �    

 �umla� �  �umla� � 
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�. ��BID BIN� P������ 

 

�umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� � 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    

�� �� �    

 �umla� �  �umla� � 

 
 

�. BID�N� PEN����N �U�N� 

 

�� �umla� ��� 

��
� 

�ingkat 
�endidikan 

�umla�  ��l�ngan �umla� 

�� �� �  � � 

�� ��� �  �� � 

�� ��� �  ��� � 

�� ���� �  �� � 

�� ����� �    

�� ���� �    

�� �� �    

�� �� �    

 �umla� �  �umla� � 
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�� U��� ��� ��������� 
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�.�.� �a�a�a P�a�a�a�a  

�erlengkapan dan �eralatan ��U�� �a�upaten �ur�alingga � 

 

N� �a�a�a �a� P�a�a�a�a ����a� 

�� �a�an ��kasi �erkant�ran ��������� �� 

�� �angunan �erkant�ran �������� �� 

�� �erlengkapan ���ilisasi �lat �erat �  

 a� ���il �tati�n � unit 

 �� ���il �i�kup �� unit 

 �� �epeda ��t�r �� unit 

 d� �lat�ed �ru�k � unit 

 e� �ump �ru�k �� unit 

 f� �rmr�l �ru�k � unit 

 g� ���il �anki �ir � unit 

 �� ���il �k� �ift � unit 

 i� �ulld��er � unit 

 j� �esin �ilas ��� t�n � unit 

 k� �esin �ilas ��� t�n � unit 

 l� ��ader ��� m� � unit 

 m� �r�nt�n � unit 

 n� �eep � unit 

 �� ���il �spalt �i�er � unit 

 p� �alker � unit 

 �� �endaraan ��da � � unit 

 

�arana dan �rasarana ke �ina �arga an � 

a��� �anjang �alan �a�upaten ������� km�  terdiri dari � 

a����� �alan �spal � ������� km� terdiri dari � 

� ��ndisi �aik � ������� km 

� ��ndisi sedang � ������ km 
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� ��ndisi rusak � ������� km 

a����� �alan �atu��erikil � ������ km� terdiri dari � 

� ��ndisi �aik � ����� km 

� ��ndisi sedang � ����� km 

� ��ndisi �aik � ����� km 

a����� �alan �ana� � ����� km� terdiri dari � 

� ��ndisi �aik � ����� km 

� ��ndisi sedang � ����� km 

� ��ndisi �aik � ����� km 

a��� �em�atan �a�upaten � ��� �ua�� terdiri dari � 

� ��ndisi �aik � �� �ua�  

� ��ndisi sedang � ��� �ua�  

� ��ndisi �aik � �  �ua�  

a��� �ingkup �ela�anan � 

�intas antar �ila�a� meliputi � 

� �ra� Utara   � �a�upaten �emalang 

� �ra� �imur � �a�upaten �anjarnegara 

� �ra� �elatan � �a�upaten �ila�ap 

� �ra� �arat � �a�upaten �an�umas 

��  �arana dan �rasarana ke �ipta �ar�a an � 

� �arana �ir �ersi� �edesaan  

� �arana �ir �ersi� �untuk �uru� 

� �arana �en�e�atan �ingkungan �emukiman 

��  �arana dan �rasarana �engairan 

� �angunan saluran irigasi � ��� meliputi � 

� �rigasi teknis � �� �ua� 

� �rigasi semi teknis � �� �ua� 

� �rigasi seder�ana � ��� �ua�   

� �uas areal pertanian� seluas � ���������� �a meliputi � 

� �rigasi teknis � ���������� �a 

� �rigasi setenga� teknis � ��������� �a 
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� �rigasi seder�ana � ���������  �a 

� �set �engel�laan� meliputi � 

� �aluran �rigasi � ������ km 

� �angunan Utama � ��� �ua� 

� �angunan �engatur � �����  �ua� 

� �angunan �elengkap � ����� �ua� 

 

�.�  ������a P��a�a�a� ���a���a�� P��a���at Da��a� 

�ari �er�agai pr�gram dan kegiatan �ang tela� dilaksanakan �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �ang 

menga�u �enstra se�elumn�a� dapat diam�il kesimpulan kinerja 

pem�angunann�a se�ara umum se�agai �erikut� 

�asil kinerja pelaksanaan kegiatan 

�� �inerja kegiatan 

�ari pr�gram dan kegiatan pada ��U�� sampai dengan ta�un ���� 

dapat dilaksanakan dengan �er�asil dan efisien se�ara pengukuran dari � 

a� �nput 

�ealisasi pem�ia�aan di�a�a� target dana �ang disediakan se�ingga 

ter�apai efisiensi dan pengera�an ��� realisasin�a men�apai nilai 

maksimal ��� � dari target �ang diren�anakan� 

�� �utput 

�ealisasi se�ara kuantitas dalam kisaran pen�apaian nilai maksimal  

dari target �ang diren�anakan �a�kan ada �e�erapa kegiatan �ang 

melampaui nilai target �egitu pula se�ara kualitas mampu men�apai 

nilai sesuai dengan spesifikasi �ang ditetapkan� 

�� �ut��me 

�eluru� keluaran �asil pelaksanaan kegiatan tela� �erfungsi se�ara 

efektif dan dimanfaatkan se�ara maksimal se�agaimana �ang 

di�arapkan serta  sesuai dengan �ang di�utu�kan� 
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d� �enefit 

�asil seluru� kegiatan �ang dilaksanakan tela� mem�erikan dukungan 

maksimal ter�adap kelan�aran segala aspek kegiatan dalam rangka 

memenu�i �ajat �idup �rang �an�ak� 

e� �mpa�t 

�ampak dari �asil kegiatan pada umumn�a tela� menunjukan 

ter�ujudn�a kelan�aran dan peningkatan �er�agai kegiatan 

mas�arakat dan pemerinta�an �ang �enderung �erkem�ang 

sedangkan se�ara terukur �elum dapat �erikan penilaian pasti karena 

masi� dalam pengumpulan data pendukung dari �er�agai instansi 

terkait� 

�� �inerja sasaran 

�ari aspek sasaran dapat diukur �a��a se�ara umum kegiatan sampai 

dengan ta�un ���� pada ��U�� �ang dilaksanakan dengan �er�asil 

dan efisien se�ara langsung tela� mem�erikan pengaru� ter�adap 

pen�apaian kinerja sasaran �ang �enderung menggam�arkan 

ke�er�asilan sesuai dengan indikat�r �ang tela� ditetapkan serta pada 

ak�irn�a menunjukan ke�er�asilan dalam pen�apaian misi dan �isi 

��U�� se�agaimana di�anangkan dalam ������� � ��U�� ta�un 

���� � ����� 

�� �ermasala�an dan kendala utama �ang di�adapi� 

�ermasala�an �ang di�adapi dan merupakan kendala utama dalam 

pelaksanaan kegaitan pada ��U�� se�ara umum adala� �ersifat alami 

�aitu mengingat �ila�a� �ur�alingga merupakan daera� ra�an �en�ana 

alam dan �ermusim peng�ujan dengan intensitas tinggi �ang �eraki�at �  

a� �eng�am�at �aktu selesain�a pelaksanaan kegiatan� 

�� �erusakan sarana dan prasarana fisik karena �en�ana alam� 

kendaraan angkutan �ang mele�i�i t�nase � 

�ermasala�an lainn�a adala� ketidakk�nsistenan pelaksana � pi�ak 

ketiga dalam menjalankan jad�al kerja pen�elesaian kegiatan� 

dimulain�a kegiatan dana anggaran peru�a�an ���� ta�un �erjalan 
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�ang mendekati �atas ak�ir ta�un anggaran se�ingga mempersulit 

pen�elesaian pekerjaan selesai dalam kurun �aktu ta�un anggaran 

�erjalan� �ermasala�an lainn�a adala� masi� kurang �ptimaln�a 

k�nsultan peren�ana dan k�nsultan penga�as dalam menjalankan 

fungsin�a� 

�edangkan kendala lainn�a adala� � 

a� �ermasala�an dalam kelem�agaan ��U�� � 

� �elum tersedia perpustakaan � literature� ke �U an �ang lengkap 

� �elum tersedia gudang arsip� peralatan dan material ke �U an 

� �er�atasn�a kuantitas dan kualitas ��� �idang teknis 

�� �ermasala�an dalam �idang �ina �arga � 

� �idak tersedian�a tenaga teknisi la��rat�rium pengujian mutu 

k�nstruksi jalan dan jem�atan� 

� �elum lengkapn�a peralatan la��rat�rium pengujian mutu 

k�nstruksi jalan dan jem�atan� 

� �elum tersedian�a fasilitas pela�anan per�engkelan �ang 

memadai untuk menunjang peningkatan pendapatan daera� dan 

peng�ematan pera�atan � pemeli�araan perlengkapan m��ilitas 

milik �inas � �emerinta�� 

� �elum tersedian�a ��� dan perlengkapan �perasi�nal 

penanggulangan kerusakan jalan � jem�atan aki�at k�ndisi 

ge�grafis �ur�alingga �ang ra�an �en�ana alam �anjir dan 

l�ngs�r� 

� �uantitas pers�nil �ang ter�atas tidak se�anding dengan ��lume 

kegiatan �ang di�adapi� se�ingga pers�nil �ang tersedia �enar � 

�enar dituntut untuk meningkatkan kinerjan�a agar mampu 

melaksanakan �e�an tugas �ang padat� 

�� �ermasala�an dalam �idang �ipta �ar�a � 

� �elum �erfungsin�a �U��� dalam pelaksanaan ke �ipta �ar�aan 

� �elum di�itungn�a fakt�r �a�a�a penanggulangan ke�akaran 

pada pelaksanaan pem�angunan ke �ipta �ar�a an� 
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d� �ermasala�an dalam �idang �um�erda�a �ir � 

� �uantitas pers�nil �ang ter�atas tidak se�anding dengan ��lume 

kegiatan �ang di�adapi� se�ingga pers�nil �ang tersedia �enar � 

�enar dituntut untuk meningkatkan kinerjan�a agar mampu 

melaksanakan �e�an tugas �ang padat� 

� ��ndisi �ila�a� �ang ra�an �en�ana alam �anjir dan l�ngs�r 

mengaki�atkan ��lume kerusakan sarana dan prasarana 

pengairan �ukup tinggi serta mem�utu�kan �ia�a per�aikan �ukup 

�esar sedangkan dana �ang tersedia sangat ter�atas� 

� �asi� renda�n�a sum�er da�a petani se�ingga pen�erapan 

pengeta�uan melalui pen�ulu�an dan pelati�an pengel�laan 

pengairan sangat lam�at dan memerlukan kesinam�ungan �erikut 

pendanaann�a� 

e� �ermasala�an dalam �idang �enataan �uang � 

� �er�atasn�a kuantitas dan kualitas ��� �idang teknis 

� �asi� renda�n�a tingkat kesadaran mas�arakat dalam mentaati 

�erda tata ruang�  

� �arana dan prasarana �elum memadai karena �idang �aru 

f� �ermasala�an dalam �idang �ina �r�gram � 

� �er�atasn�a kuantitas dan kualitas ��� �idang teknis 

� �arana dan prasarana �elum memadai karena �idang �aru 
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�.� �a�ta��a� �a� P���a�� P��a�a�a� ���a���a�� P��a���at Da��a� 

 

�elanjutn�a tantangan masing�masing �idang urusan penataan 

ruang� pekerjaan umum� peruma�an dan energi � sum�er da�a mineral 

diuraikan di �a�a� ini� 

�.�.1  �����ta��at  

�antangan dan peluang �ekretaris meliputi � 

�� �eningkatan ke�utu�an pem�angunan infrastruktur �er�agai 

�ila�a� dan kualitas pela�anann�a kepada mas�arakat 

mem�utu�kan ��� �ang �andal� 

�� �ef�rmasi �ir�krasi dalam rangka men�apai � �tiga� ������gic�

go�l�� �aitu� k�ntri�usi �agi pertum�u�an ek�n�mi� k�ntri�usi 

�agi peningkatan keseja�teraan mas�arakat� dan k�ntri�usi �agi 

peningkatan kualitas lingkungan� 

�� �eningkatan peran k��rdinasi pen�elenggaraan infrastuktur 

pekerjaan umum antar tingkatan pemerinta�an dan antar pelaku 

pem�angunan� 

� �en�elenggaraan goo�� go������c�� �ang efektif untuk 

mengim�angi tuntutan mas�arakat �ang semakin tinggi ter�adap 

transparansi dan akunta�ilitas pelaksanaan pem�angunan� 

�� �engem�angan kapasitas ��� untuk mendukung peru�a�an 

peran ke depan �ang di�arapkan �eru�a� dari �ang semula le�i� 

d�minan se�agai �perat�r regulat�r menjadi d�minan regulat�r�

fasilitat�r� 

�.�.�   �a�ta��a� �a� P���a�� B��a�� P��ataa� ��a�� 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang penataan ruang� 

�eliputi � 

�� �elengkapi peraturan perundang�undangan dan ��rma� 

�tandar� �r�sedur� dan �riteria ������ di �idang penataan 

ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di 

lapangan� k�ususn�a �a�upaten  �ur�alingga 
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�� �eningkatkan pemanfaatan �en�ana �ata �uang se�ara �ptimal 

dalam mitigasi dan penanggulangan �en�ana� peningkatan da�a 

dukung �ila�a�� dan pengem�angan ka�asan� 

��  �eningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem inf�rmasi 

dan m�nit�ring penataan ruang di daera� untuk mengurangi 

terjadin�a k�nflik pemanfaatan ruang antar sekt�r� antar �ila�a�� 

dan antar pelaku� 

�� �eningkatkan kepastian �ukum dan k��rdinasi dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang�  

�� �eningkatkan keterli�atan seluru� lapisan mas�arakat �termasuk 

perempuan� dalam pen�elenggaraan penataan ruang� 

 

�.�.�   �a�ta��a� �a� P���a�� B��a�� ������ Da�a ��� ��D�� 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang �um�er �a�a �ir 

����� meliputi � 

��  �engendalikan an�aman ketidak�erlanjutan da�a dukung ���� 

�aik untuk air permukaan maupun air tana� se�agai dampak dari 

laju ���o������i� dan ekspl�rasi air tana� �ang �erle�i�an �ang 

tela� men�e�a�kan l��������i���c�t� 

��  �en�ediakan air �aku untuk mendukung pen�ediaan air �aku 

irigasi� �en�ediaan air �aku irigasi untuk mendukung pen�ediaan 

air para petani agar ke�erlangsungan tanam padi dapat dengan 

muda� mengakses air untuk ke�utu�an air irigasi� 

��  �engendalikan ali� fungsi la�an pertanian �eririgasi 

��  �elakukan pengel�laan resik� �ang diaki�atkan �le� da�a rusak 

air seperti �anjir dan kekeringan� 

��  �elakukan upa�a dan langka� mitigasi dan adaptasi �idang ��� 

dalam meng�adapi dampak negatif peru�a�an iklim� 
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�.�.�  �a�ta��a� �a� P���a�� B��a�� �� B��a �a��a 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang �alan meliputi � 

�� �emenu�an ke�utu�an prasarana jalan �ang mendukung sistem 

transp�rtasi  �ila�a� �arus memenu�i standar keselamatan jalan 

dan �er�a�asan lingkungan dalam menunjang sekt�r riil dan 

sistem l�gistik daera� dan nasi�nal� 

�� �eningkatkan kesadaran mas�arakat pengguna maupun 

pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan �ang 

tersedia� 

�� �eningkatkan peran mas�arakat dan dunia usa�a dalam 

pem�angunan serta �perasi dan pemeli�araan prasarana jalan 

untuk meningkatkan rasa memiliki ter�adap prasarana jalan �ang 

ada� 

�� �enjaga keseim�angan pem�angunan antar �ila�a�� 

�� �emperta�ankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan 

se�agai pengungkit dan pengun�i dalam pengem�angan �ila�a� 

di antara �er�agai gangguan �en�ana alam� maupun kesala�an 

penggunaan dan pemanfaatan jalan� disamping juga memenu�i 

ke�utu�an aksesi�ilitas ka�asan pr�duksi dan industri serta 

�utlet� 

��  �engantisipasi pertum�u�an pr�sentase kendaraan 

di�andingkan jalan �ang terus akan mengalami peningkatan 

seiring perkem�angan dan k�mpetisi gl��al� 

�� �eningkatkan keterpaduan sistem jaringan transp�rtasi dan 

pen�elenggaraan jalan dan meningkatkan akunta�ilitas kinerja 

pen�elenggaraan jalan� 

 

�.�.�   �a�ta��a� �a� P���a�� B��a�� ���ta �a��a 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang ke��ipta �ar�a�an 

meliputi � 
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�� �eningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari 

lingkungan terke�il �ingga �ila�a� �ang le�i� luas dalam satu 

�ila�a� administrasi maupun antar ka�upaten� 

�� �eningkatkan kesadaran mas�arakat agar dalam mem�angun 

�angunan gedung memper�atikan da�a dukung lingkungan 

se�ingga dapat meminimalkan terjadin�a kekumu�an dan �anjir� 

�� �end�r�ng penerapan k�nsep gedung rama� lingkungan �g�����

��il�i�g� untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus 

mengurangi emisi gas dan efek ruma� ka�a dalam kerangka 

mitigasi dan adaptasi ter�adap isu pemanasan gl��al� 

�� �eningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang k�ususn�a 

pemanfaatan ruang �agi permukiman� 

 

�.�.�   �a�ta��a� �a� P���a�� B��a�� B��a P����a� 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang �idang �ina �r�gram 

meliputi � 

a� �esempatan �ang luas untuk pendidikan dan pelati�an teknis 

�le� �inas �ekerjaan Umum �r�pinsi dan �epartemen 

�ekerjaanUmum� 

�� �eran serta mas�arakat dalam pem�angunan jalan �dalam 

�entuk pr�gram ������ 

�� �elimpa�n�a �a�an �angun k�nstruksi jalan dan jem�atan� 

d� �eran serta usa�a pr�pert��de�el�per permukiman dalam 

mem�angun permukiman se�at� 

e� �er�aikan lingkungan dan permukiman le�i� dapat dirasakan 

mas�arakat karena men�angkut lingkungann�a� 

f� �emakin �erkem�angn�a industri se�ingga memungkinkan 

adan�a ��mmunit� de�el�pment �per�aikan lingkungan � 

k�munitas disekitar �ila�a� industri� 

�antangan dan peluang pem�angunan �idang �idang �ina �r�gram 

meliputi � 
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a� �ef�rmasi �rganisasi dan peningkatan kualitas ���� 

�� �eningkatan transparansi dan pengem�angan sistem inf�rmasi� 

�� �eningkatan akunta�ilitas dan kemampuan penga�asan 

pen�elenggaraan sarana dan prasarana� 

d� ��ndisi struktur tana� �ang la�il �terutama �an�u�angi �agian 

selatan� �erdampak pada kekuatan k�nstruksi utaman�a 

k�nstruksi jalan� 

e� �eningkatn�a muatan dan dimensi �erle�i� dan renda�n�a 

al�kasi dan pemeli�araan 

f� �an�akn�a kerusakan prasarana  jalan dan jem�atan aki�at 

�en�ana alam� 

g� �urangn�a kesadaran mas�aarakat dalam pemanfaatan sanitasi 

se�at� 

�� �urangn�a pema�aman mas�arakat dalam �al penataan dan 

pemanfaatan ruang ka�asan� �enagan mema�ami k�ndisi 

diatas� maka strategi �ang tela� disusun 

�inas �ekerjaan Umum adala� se�agai �erikut� 

�� �engem�angkan sistem peren�anaan design dan 

pelaksanaan fisikdari�asil peren�anaan infrastruktur 

pengairan� jalan� jem�atan� �angunangedung pemerinta�an� 

sarana air minum dan teknik lingkungan termasuk juga 

pemeli�araann�a �ang sesuai dengan ketentuan teknis �ang 

dipers�aratkan serta pemanfaatan ruang ke�ila�a�an �ang 

dapat dipertanggungja�a�kan  

�� �elaksanakan pem�angunan sesuai dengan ped�man � 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis se�ingga ter�ujud 

pem�angunan �idang �ekerjaan Umum �ang �erkualitas� 

aman� n�aman serta �er�a�asan lingkungan� 

��  �eng�ptimalan p�tensi daera� ke�ila�a�an dan lingkungan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pem�angunan 

infrastruktur� 
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��  �en�ermati tantangan �ang terjadi se�agai �agian dari 

k�ntr�l atas pelaksanaan pem�angunan infrastruktur� 

�� �em�erda�akan peran serta mas�arakat dalam pr�ses 

pem�angunan dan pemeli�araan infrastruktur  

��  �elakukan pem�inaan pemanfaatan ka�asan dan tata 

ruang� 

�� �engendalikan pr�ses pem�angunan jika dalam 

perkem�angan menemui �am�atan� kendala dan 

permasala�an� 
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B�B III 

I�U � I�U �����E�I� BE�D������N �U��� D�N �UN��I 

 

��� �dentifikasi �ermasala�an �erdasarkan �ugas dan �ungsi   �ela�anan 

�erangkat �ara� 

�eren�anaan �trategis �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� adala� peren�anaan 

pem�angunan �ang merupakan ke�erlanjutan dari pem�angunan ta�un�

ta�un se�elumn�a� se�ingga dalam merumuskan ara� ke�ijakan dan 

strategi pem�angunan kedepan tidak lepas dari k�ndisi riil �apaian 

pem�angunan ta�un se�elumn�a� �elaksanaan pem�angunan daera� 

tela� meng�asilkan �er�agai kemajuan �ang �ukup �erarti namun masi� 

ada �er�agai permasala�an pem�angunan daera� �ang merupakan 

kesenjangan antara kinerja pem�angunan �ang di�apai saat ini dengan 

�ang diren�anakan �ang �ermuara pada ter�apain�a pem�angunan 

infrastruktur dalam rangka peningkatan keseja�teraan mas�arakat� 

�ermasala�an pem�angunan daera� pada umumn�a tim�ul dari kekuatan 

�ang �elum dida�agunakan se�ara maksimal� kelema�an �ang tidak 

diatasi peluang �ang tidak dimanfaatkan� dan an�aman �ang tidak 

diantisipasi� �am�aran a�al �agaimana permasala�an infrastruktur dapat 

dipe�a�kan dan diselesaikan dengan �aik� tiap�tiap permasala�an juga 

perlu identifikasi fakt�r�fakt�r penentu ke�er�asilann�a dimasa �ang akan 

datang� �akt�r fakt�r penentu ke�er�asilan adala� fakt�r kritis��asil 

kinerja� dan fakt�r�fakt�r lainn�a �ang memiliki da�a ungkit �ang tinggi 

dalam meme�a�kan permasala�an pem�angunan atau dalam 

me�ujudkan ke�er�asilan pen�elenggaraan urusan pekerjaan umum dan 

penataan ruang� �dentifikasi permasala�an pada tiap urusan dilakukan 

dengan memper�atikan �apaian indikat�r kinerja pem�angunan dan �asil 

e�aluasi pem�angunan ta�un ta�un se�elumn�a se�agai �erikut � 
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a. B��a�� B��a �a��a 
 

�dentifikasi isu strategis di �idang �ina �arga �erangkat dari 

pema�aman men�eluru� mengenai sistem transp�rtasi regi�nal 

maupun sistem transp�rtasi perk�taan� �aitu meliputi jalan� terminal� 

�ingga struktur ruang� �alam k�nteks terse�ut� �idang �ina �arga 

men�akup pem�angunan dan pemeli�araan jalan dan jem�atan 

memiliki peran penting dalam me�ujudkan ������ ���� �����i���l��

������o��� untuk mendukung ter�ujudn�a �a�upaten �ur�alingga 

se�agai ������ ��g��c�� �ala� satu kata kun�i dalam k�nsep ������

��g��c��adala� �integrasi� se�ingga pem�a�asan isu strategis �idang 

�ina �arga tidak �isa di�atasi pada tup�ksi �ina �arga� tetapi juga 

men�akup isu�isu lain �ang terkait dengan sistem transp�rtasi� �engan 

demikian� pada pen�usunan renstra �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang� isu �ang �erada di luar ke�enangan �idang �ina 

�arga akan direk�mendasikan pada instansi terkait� �erikut merupakan 

k�mp�nen �ang perlu menjadi f�kus per�atian dalam implementasi 

k�nsep �����i���l��������o����io�� 

�� �ksesi�ilitas diupa�akan dengan peren�anaan jaringan transp�rtasi 

dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi �ang tinggi 

antara satu sama lain� 

�� �esetaraan diupa�akan melalui pen�elenggaraan transp�rtasi �ang 

terjangkau �agi semua lapisan mas�arakat� menjunjung tinggi 

persaingan �isnis �ang se�at� dan pem�agian penggunaan ruang 

dan pemanfaatan infrastruktur se�ara adil serta transparan dalam 

setiap pengam�ilan ke�ijakan� 

�� �engurangan dampak negatif diupa�akan melalui penggunaan 

energi rama� lingkungan� alat angkut �ang paling sedikit 

menim�ulkan p�lusi dan peren�anaan �ang mempri�ritaskan 

keselamatan� �i samping ruas�ruas jalan terse�ut� pemeli�araan 

jalan desa �ang menjadi jalan ka�upaten di �a�upaten �ur�alingga 

juga diperlukan untuk me�ujudkan k�nsep �����i���l�� ������o��� 
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terutama pada pemenu�an pemerataan akses transp�rtasi� 

�engali�an ke�enangan jalan desa ke pemerinta� �a�upaten tela� 

diperjelas setidakn�a melalui �eputusan �upati �ur�alingga ��m�r 

����������� tentang �tatus �uas �alan �e�agai �alan �a�upaten di 

�ila�a� �a�upaten �ur�alingga� 

�. B��a�� ���ta �a��a 

�ermasala�an dalam pelaksanaan tugas p�k�k dan fungsi �idang 

�iptakar�a antara lain �  

�� �umla� tenaga dan �um�er �a�a �anusia �ang ter�atas se�ingga 

mengaki�atkan kurang �ptimaln�a pelaksanaan pelap�ran kegiatan� 

�ang pada ak�irn�a men�ulitkan penentuan pri�ritas�peren�anaan 

�r�gram dan �egiatan�  

�� �elum adan�a �item �nf�rmasi jasa k�nstruksi se�ara realtime ��isa 

diketa�ui dan diupdate setiap saat� 

�� �elum maksimaln�a penegakan peraturan daera� terutama ter�adap 

�angunan��angunan �ang melanggar �en�ana �ata �uang dan 

�elum memiliki ����  

�� �esatn�a perkem�angan pem�angunan sering mengaki�atkan 

penga�asan dan pengendalian �angunan mengalami kendala 

karena k�ndisi di lapangan suda� terdapat akti�itas pem�angunan�  

�. B��a�� �������a�a ��� 

�ermasala�an dalam pelaksanaan tugas p�k�k dan fungsi �idang 

sum�er da�a air  

a�  �umla� tenaga dan sum�er da�a manusia �ang ter�atas di tingkat 

�ila�a� se�ingga mengaki�atkan kurang �ptimaln�a pelaksanaan 

pelap�ran kegiatan� �ang pada ak�irn�a men�ulitkan penentuan 

pri�ritas� peren�anaan pr�gram dan kegiatan� �al ini dikarenakan 

k�ndisi eksisting jaringan irigasi �elum mampu teridentifikasi 

dengan �aik�  
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��  �elum �ptimaln�a sarana prasarana pendukung dalam kinerja 

pela�anan sum�er da�a air �ang mengaki�atkan tidak maksimaln�a 

pelaksanaan pela�anan kinerja pada mas�arakat�  

��  �etersediaan air �aku terus �erkurang sementara ke�utu�an air 

�aku �ertam�a� tiap ta�unn�a�  

d� �enurunn�a usia guna �aduk��aduk �esar�em�ung dan tempat 

penampung air lainn�a �ang le�i� �epat dari ren�ana karena 

kerusakan lingkungan dan ali� fungsi la�an �ang men�e�a�kan 

sedimentasi�  

e�  �er�atasn�a ketersediaan data dan inf�rmasi sum�er da�a air �ang 

terpadu�  

f� �ingkat kesadaran mas�arakat petani pada efisiensi pemakaian air 

�ang dapat menim�ulkan k�nflik pemakaian air�  

g�  �aju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air le�i� 

�epat di�andingkan per�aikann�a� dikarenakan usia guna 

�angunan �ang relatif pendek dan aki�at da�a rusak air�  

��  �esadaran mas�arakat dalam �perasi dan pemeli�araan sarana 

dan prasarana masi� kurang�  

i�  �eru�a�an iklim dan kerusakan lingkungan men�e�a�kan �anjir 

dan kekeringan se�ingga �erdampak pada penurunan dasar sungai 

dan pendangkalan pada �ilir�  

�. B��a�� P��ataa� ��a�� 

�dentifikasi isu�isu strategis di �idang tata ruang �erangkat dari 

pema�aman mengenai k�nsep �����c�i��� ����i�l� �l���i�g� �ang 

merupakan �agian penting dari per�ujudan �a�upaten �ur�alingga 

se�agai ��������g��c�� ��nsep ����c�i�������i�l��l���i�g�memf�kuskan 

pada sistem manajemen pem�angunan �ang �aik dengan �ren�ana 

tata ruang� se�agai instrumenn�a� �anajemen pem�angunan sendiri 

didefinisikan se�agai se�ua� pr�ses untuk meren�anakan� 

mengimplementasikan dan� mengendalikan tindakan�tindakan �er�agai 

unsur pu�lik dan ditujukan untuk men�apai tujuan pem�angunan �agi 
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seluru� mas�arakat� �anajemen pem�angunan �ang �aik dapat 

mengara�kan penggunaan sum�er da�a daera� supa�a meng�asilkan 

o������ dan o��co��� �ang paling �ptimal� �alam k�nteks terse�ut� 

ren�ana tata ruang �ang merupakan ke�enangan dari �idang �ata 

�uang �erfungsi se�agai instrumen penga�asan dan pengendalian 

tata ruang� �enetapan d�kumen ren�ana tata ruang menjadi �erda 

merupakan pa�ung �ukum penga�asan ter�adap� 

�� �en�usunan ��kumen ���� untuk �e�erapa �ila�a� ke�amatan 

�arus tertunda karena adan�a re�iu �����  

�� �mplementasi dari setiap ke�ijakan spasial��idang �ang di�asilkan 

dari d�kumen tata ruang� 

�� �enerapan �er�agai kesepakatan anggaran tiap dinas �ang terkait 

dengan upa�a realisasi ren�ana tata ruang� �i samping fungsi 

penga�asan� penetapan �erda ren�ana tata ruang juga merupakan 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang� �entuk pengendalian 

pemanfaatan ruang �ang dimaksud meliputi peraturan ��nasi� 

ketentuan peri�inan� ketentuan pem�erian insentif dan disinsentif� 

serta ara�an sanksi dalam rangka per�ujudan ���� k�ta� 

�engendalian pemanfaatan ruang �erfungsi� 

a� �e�agai alat pengendali pengem�angan k�ta� 

�� �enjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan ren�ana tata 

ruang� 

�� �enjamin agar pem�angunan �aru tidak mengganggu 

pemanfaatan ruang �ang tela� sesuai dengan ren�ana tata 

ruang� 

d� �eminimalkan penggunaan la�an �ang tidak sesuai dengan 

ren�ana tata ruang� 

e� �en�ega� dampak pem�angunan �ang merugikan� dan 

f� �elindungi kepentingan umum� �ungsi penga�asan dan 

pengendalian terse�ut memerlukan k��rdinasi dan kerjasama 

�ang �aik dengan instansi terkait� seperti �inas �eri�inan untuk 
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pr�ses pengajuan pemanfaatan ruang� �kan tetapi� saat ini 

�elum seluru� ke�amatan di �a�upaten �ur�alingga memiliki 

���� �ren�ana detil tata ruang� maupun �� �peraturan ��nasi�� 

�etiadaan ���� dan �� dapat meng�am�at pelaksanaan 

pengendalian tata ruang karena d�kumen a�uan untuk 

pengendalian se�ara detil masi� �elum ada� 

 

�.  B��a�� B��a P����a� 

 

�ermasala�an �ang sangat �erpengaru� ter�adap ke�er�asilan 

pelaksanaan tugas �idang��idang lainn�a di ��U�� permasala�an 

dimaksud adala��   

a� �elum tersedian�a data �ase jalan �ang memadai se�agai 

ped�man dalam pemr�graman peningkatan maupun pemeli�araan 

jalan �ang dipri�ritaskan �epala �aera� terpili�� 

�� �elum tersedian�a d�kumen �en�ana �nduk �istem �aringan 

�rainase �kala �a�upaten� se�agai ped�man p�k�k untuk 

pemr�graman kegiatan�kegiatan pengendalian �anjir� ��ndisi 

d�kumen peren�anaan �ang terkait dengan �al ini� �aru �erupa 

master plan drainase skala ka�asan� seperti ka�asan �usat� �al 

ini terli�at dari drainase dari sini terli�at perlun�a dilakukan 

pendataan�studi tentang drainase� 

�� �elum tersedian�a �en�ana �nduk �istem �rigasi �ang up�t��date� 

��kumen peren�anaan jaringan irigasi �ang ada �aru �ersifat 

parsial dalam �entuk skema jaringan irigasi� �ang �elum dilengkapi 

dengan luas la�an pertanian sa�a� �ang se�enarn�a� 

�erkurangn�a la�an�la�an pertanian �eririgasi teknis aki�at 

peru�a�an pemanfaatan la�an se�ara liar �le� mas�arakat �elum 

terk�m�dasi kedalam s�stem data �ase peren�anaan irigasi� 

se�ingga target supla� air irigasi dan target luas tanam tidak dapat 

dipr�gramkan se�ara  akurat� 
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�.� ���aa� ����� ���� �a� P����a� B��at� �a� �a��� B��at� 

 

�isi� misi� dan pr�gram �epala �aera� dan �akil �epala �aera� 

tertuang dalam ����� �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� 

se�agai �entuk aktualisasi janji kampan�e �ang kemudian dise�ut se�agai 

k�mitmen �upati dan �akil �upati selama masa ja�atann�a� �e�agai 

�agian dari implementasi ����� �a�upaten �ur�alingga �a�un �����

����� terutama di �idang ke�Uan dan �enataan �uang� pen�usunan 

�enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang  �a�upaten 

�ur�alingga �a�un ��������� menga�u pada �isi �epala �aera� 

se�agaimana tertuang dalam ����� �ang disa�kan melalui �eraturan 

�aera� ��m�r � �a�un ����� �aitu� �PU�B�LIN��� ��N� ��NDI�I 

D�N BE�D��� ��IN� �ENU�U ���������� �E��H�E�� ��N� 

BE���HL�� �ULI��. �ur�alingga �ang �a����� adala� �ur�alingga 

�ang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan 

daera�n�a menurut prakarsa sendiri �erdasarkan aspirasi mas�arakatn�a� 

�ermasuk didalamn�a adala� se�ara �erta�ap ketergantungan 

�ur�alingga te�adap pi�ak�pi�ak lain semakin dapat dikurangi� 

�e�ujudkan �ur�alingga �ang mandiri merupakan �agian �ang tidak 

terpisa�kan dari �ita��ita me�ujudkan �nd�nesia �ang �erdaulat dalam 

p�litik� �erdikari dalam �idang ek�n�mi dan �erkepri�adian dalam 

�erke�uda�aan� 

�erdaulat dalam �idang p�litik di�ujudkan dalam pem�angunan 

dem�krasi p�litik �ang �erdasarkan �ikmat ke�ijaksanaan dalam 

permus�a�aratan per�akilan� �edangkan �erdikari dalam ek�n�mi� 

di�ujudkan dalam pem�angunan dem�krasi ek�n�mi �ang menempatkan 

rak�at se�agai pemegang kedaulatan dalam pengel�laan keuangan 

negara dan pelaku utama dalam pem�entukan pr�duksi dan distri�usi 

nasi�nal� �erkepri�adian dalam ke�uda�aan� di�ujudkan melalui 

pem�angunan karakter dan keg�t�ngr���ngan �ang �erdasar pada 

realitas ke��inekaan se�agai kekuatan p�tensi �angsa dalam 
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me�ujudkan implementasi dem�krasi p�litik dan ek�n�mi �nd�nesia masa 

depan� 

 �ur�alingga �ang B���a�a �a��� adala� �ur�alingga �ang 

mampu �erta�an �a�kan se�isa mungkin mampu memenangkan 

pertarungan dalam k�mpetisi dalam persaingan gl��al� �a�a saing 

mas�arakat dan daera� perlu di�angun se�ara sunggu��sunggu� dalam 

meng�adapi persaingan gl��al �ang semakin �erat� antara lain ditandai 

dengan di�erlakukann�a perdagangan �e�as� �ptimalisasi keunggulan 

k�mperatif �ang dimiliki serta upa�a  mend�r�ng peningkatan keunggulan 

k�mpetitif melalui peningkatan kapasitas pemerinta� daera� serta 

penguatan dunia usa�a mutlak diperlukan� 

 �ur�alingga �ang ���a�t��a adala� �ur�alingga �ang 

mas�arakatn�a tela� dapat terpenu�i ke�utu�an dan �arkat marta�at 

�idupn�a se�ara la�ak� �aik �ang �ersifat fisi�l�gis dan matrial maupun 

�ang �ersifat �atinia� seperti ketentraman�  rasa aman� ke�ersamaan dan 

�inta kasi� serta ke�utu�an aktualisasi diri� 

 �aksud dari B��a���a� ����a adala� �a��a mas�arakat 

seja�tera �ang ingin di�ujudkan �arus diim�angi dengan kualitas m�ral 

spiritual mas�arakat �ang tinggi� �emajuan �ang ingin di�apai tidak �an�a 

dalam dimensi ek�n�mi�material semata� namun juga men�akup dimensi 

mental�spiritual dan kultural� agar me�ujudkan ke�idupan mas�arakat �ang 

seja�tera la�ir dan �atin� 

 �alam rangka me�ujudkan �isi tere�ut� tela� juga disusun �isi 

�ang merupakan rumusan umum mengenai upa�a�upa�a �ang akan 

dilaksanakan� dalam rangka mengimplementasikan langka��langka� �ang 

akan dilakukan dalam me�ujudkan �isi �ang tela� ditetapkan� �isi se�agai 

gam�aran �isi �ang ingin di�apai dalam ���� � ����� dapat dirumuskan 

se�agai �erikut � 
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�� �en�elenggarakan pemerinta�an �ang pr�fesi�nal� efisien� efektif� 

�ersi� dan dem�kratis� se�ingga mampu mem�erikan pela�anan 

se�ara prima kepada mas�arakat� 

�� �end�r�ng ke�idupan mas�arakat religius �ang �eriman dan �erta��a 

ke�adirat �lla� ��� serta mengem�angkan pa�am ke�angsaan guna 

me�ujudkan rasa aman dan tenteram dalam mas�arakat �ang 

�erdasar pada realitas ke��inekaan� 

�� �engupa�akan ke�ukupan ke�utu�an p�k�k manusia utaman�a 

pangan dan papan se�ara la�ak� 

�� �eningkatkan kualitas sum�er da�a manusia utaman�a melalui 

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kese�atan mas�arakat 

�� �emper�epat pertum�u�an dan pemerataan ek�n�mi rak�at� dengan 

mend�r�ng simpul�simpul perek�n�mian utaman�a industri peng�la�an 

dan manufaktur� perdagangan� jasa� pari�isata� industri kreatif dengan 

tetap �er�rientasi pada kemitraan dan pengem�angan p�tensi l�kal 

serta didukung dengan pen�iptaan iklim k�ndusif untuk pengem�angan 

usa�a� in�estasi dan pen�iptaan lapangan kerja� 

�� �e�ujudkan ka�asan perk�taan dan perdesaan �ang se�at dan 

menarik untuk melaksanakan kegiatan ek�n�mi� s�sial dan �uda�a 

melalui gerakan mas�arakat� �ang didukung dengan pen�ediaan 

infrastruktur�sarana prasarana �ila�a� �ang memadai 

�� �e�ujudkan kelestarian fungsi lingkugan �idup 

�alam rangka me�ujudkan �isi dan �isi �epala �aera�� makan 

�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang memf�kuskan pada �isi ke � 

dari � �isi �ang ada �aitu �e�ujudkan ka�asan perk�taan dan perdesaan 

�ang se�at dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ek�n�mi� s�sial dan 

�uda�a melalui gerakan mas�arakat� �ang didukung dengan pen�ediaan 

infrastruktur�sarana prasarana �ila�a� �ang memadai� 
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�.�  ���aa�a� ����t�a �����t���a��L���a�a �a� ����t�a P������� 

 �.�.1 ���aa�a� ����t�a �����t���aa��L���a�a 

�elaa�an ter�adap �enstra �ementerian dan �enstra 

�r��insi diperlukan dalam upa�a untuk men�usun daftar 

peng�am�at dan pend�r�ng pela�anan �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �ang akan mempengaru�i 

penanganan permasala�an �ang tela� diidentifikasi� dan dikaitkan 

dengan �isi� misi dan pr�gram kepala daera� dan �akil kepala 

daera�� �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 

�ur�alingga adala� �rganisasi perangkat daera� �ang mempun�ai 

keterkaitan dengan �ementerian �ekerjaan Umum� �em�angunan 

infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka 

men�apai �isi jangka menenga� � ��������a��a I���a�t���t�� 

P�����aa� U��� �a� P�������a� �a�� ���a� ��t�� 

��������� I�������a ���a�t��a �����. �imana infrastruktur 

pekerjaan umum dan permukiman �ang ter�angun tela� memenu�i 

kualifikasi teknis sesuai perkem�angan dan kemajuan tekn�l�gi serta 

�er�perasi se�ara �ptimal seiring dengan tuntutan kualitas 

ke�idupan mas�arakat� �ari � �isi �ementerian �ekerjaan Umum 

dan �eruma�an �ak�at �idang pekerjaan umum tertuang dalam misi 

ke � �aitu ��������at�a� a���������ta� �a� ������ta� ���a�a� 

�a�a� ��������� ���t�����a� ������� �a� �������at�a� 

�����a�t��aa� �a��a�a�at ����a� �������aa� �a����a� �a�a� 

�a�� a��a�� t���a�� �a� ������a���ta�� �edangkan tujuan �ang 

akan di�apai �ementerian �ekerjaan Umum dan �eruma�an �ak�at 

adala� � 

��  �eningkatkan kualitas peren�anaan pem�angunan infrastruktur 

�U dan permukiman� dan pengendalian pemanfaatan ruang �agi 

ter�ujudn�a pem�angunan �ang �erkelanjutan �termasuk 

adaptasi dan mitigasi ter�adap peru�a�an iklim�� 
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�� �eningkatkan keandalan sistem �jaringan� infrastruktur 

pekerjaanumum dan permukiman untuk meningkatkan 

pertum�u�an ek�n�mi nasi�nal� keta�anan pangan dan da�a 

saing� 

��  �eningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan �akupan 

pela�anan �dasar� infrastruktur pekerjaan umum dan 

permukiman untuk meningkatkan keseja�teraan mas�arakat� 

��  �eningkatkan pem�angunan ka�asan strategis� �ila�a� 

tertinggal dan per�atasan� dan penanganan ka�asan ra�an 

�en�ana untuk mengurangi kesenjangan antar �ila�a�� 

��  �ptimalisasi peran �k��rdinasi� sistem inf�rmasi� data� ���� 

kelem�agaan dan administrasi� dan akunta�ilitas kinerja aparatur 

untuk meningkatkan efekti�itas dan efisiensi pela�anan pu�lik 

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman� 

�.�.�  ���aa�a� ����t�a �PD P������� 

�elaa�an �enstra �inas �ekerjaan Umum �ina �arga dan 

�ipta �ar�a �r��insi �a�a �enga� �a�un ���� � �a�un ���� 

dengan �isi �em�angunan �angka �enenga� �r��insi �a�a �enga� 

�a�un ��������� adala� menuju �a�a �enga� �eja�tera dan 

�erdikari ���o���� �o����i�� ��o���� �g����i�� �edangkan �isin�a 

�ang �erkaitan dengan pekerjaan umum adala� misi ke � 

��  �eningkatkan �ualitas �ela�anan �u�lik untuk �emenu�i 

�e�utu�an �asar �as�arakat�  

�� �eningkatkan �nfrastruktur untuk �emper�epat �em�angunan 

�a�a �enga� �ang �erkelanjutan dan �ama� �ingkungan�  

�ujuan dan �asaran �angka �enenga� �inas �ekerjaan Umum �ina 

�arga dan �ipta �ar�a �r��insi �a�a �enga� antara lain � 

�    �ujuan �  

a� �emperta�ankan kualitas jalan dan jem�atan agar selalu 

dalam k�ndisi �aik�  

�� �eningkatkan kualitas jalan dan jem�atan�  
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��   �eningkatkan kapasitas jalan dan jem�atan�  

d�  �eningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana 

pendukung ke�inamargaan�  

e� �eningkatkan kualitas dan kapasitas pela�anan air minum 

dan sanitasi�  

f� �eningkatkan kualitas k�mpetensi �elaku �asa ��nstruksi 

dan ketersediaan �nf�rmasi �asa ��nstruksi�  

� �asaran �  

a�  �eningkatn�a panjang jalan dan jem�atan dalam k�ndisi 

�aik�  

��  �eningkatn�a panjang jalan dan jem�atan �ang struktur 

k�nstruksin�a sesuai strandar jalan k�lekt�r�  

��  �eningkatn�a panjang jalan dan jem�atan �ang le�arn�a 

sesuai strandar jalan k�lekt�r�  

d� �eningkatn�a sarana prasarana ke�inamargaan� 

meningkatn�a kualitas data� peren�anaan dan penga�asan 

untuk penanganan jalan dan jem�atan�  

e�  �eningkatn�a kualitas k�mpetensi �elaku �asa ��nstruksi 

dan ketersediaan �nf�rmasi �asa ��nstruksi�  

�eran �inas �ekerjaan Umum �um�er �a�a �ir dan �enataan 

�uang �r��insi �a�a �enga� dalam ikut men�apai �isi ke ke�� 

��nam� melalui � �r�gram� �aitu �  

�� �r�gram �engem�angan �an �engel�laan �aringan �rigasi� �a�a 

�erta �aringan �engairan �ainn�a  

�� �r�gram �en�ediaan �an �engel�laan �ir �aku  

�edangkan �r�gram �inas �ekerjaan Umum �um�er �a�a �ir dan 

�enataan �uang �r��insi �a�a �enga� dalam ikut men�apai �isi ke 

ke�� ��uju�� adala� �  

�� �r�gram �engem�angan� �engel�laan �an ��nser�asi �ungai� 

�anau �an �um�er �a�a �ir �ainn�a  

�� �r�gram �engendalian �anjir �an �engamanan �antai  
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�� �r�gram �eren�anaan �ata �uang  

�� �r�gram �emanfaatan dan �engendalian �emanfaatan �uang 

�elaa�an �enstra �inas �ekerjaan Umum �um�er �a�a �ir 

dan �enataan �uang �r��insi �a�a �enga� �a�un ���� � �a�un  

���� tujuan dan sasarann�a adala� se�agai �erikut � 

�ujuan 

�ujuan �angka �enenga� �inas �ekerjaan Umum �um�er �a�a �ir 

dan �enataan �uang �r��insi �a�a �enga� adala� �eningkatkan 

�ela�anan �um�er �a�a �ir dan �enataan �uang 

�asaran 

�inas �ekerjaan Umum �um�er �a�a �ir dan �enataan �uang 

meliputi � 

�� �eningkatn�a kuantitas dan kualitas jaringan irigasi� ra�a serta 

jaringan irigasi lainn�a 

�� �emakin ter�ukupin�a pemenu�an ke�utu�an air �aku 

�� �emakin meningkatn�a kualitas pengel�laan dan k�nser�asi  

sungai� danau dan sum�er da�a air lainn�a� 

�� �emakin menurunn�a daera� �ang terkena �anjir 

�� �eningkatn�a �elaksanaan �en�elenggaraan �enataan �uang 

�ern�ataan tujuan dan sasaran jangka menenga� �inas  

�ekerjaan Umum �um�er da�a �ir �an �enataan �uang �r��insi 

�a�a �enga� �eserta indikat�r kinerjan�a  

 
�.�   ���aa�a� ���� �a� �LH� 

 
�ada �agian ini dikemukakan apa saja fakt�r�fakt�r peng�am�at 

dan pend�r�ng dari pela�anan ��� �ang mempengaru�i permasala�an 

pela�anan �erangkat �aera� ditinjau dari implikasi ���� dan ����� 

�en�usunan �enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

dengan memper�atikan dan mempertim�angkan struktur dan p�la 

penataan ruang �ang sesuai dengan �eraturan �aera� ��� � ta�un ���� 

tentang �en�ana �ata �uang �ila�a� �a�upaten �ur�alingga �a�un 
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��������� se�agai dasar untuk menetapkan l�kasi pr�gram 

pem�angunan �ang �erkaitan dengan pemanfaatan ruang daera� di 

�a�upaten �ur�alingga� 

�alam �en�ana �ata �uang �ila�a� �a�upaten �ur�alingga �a�un 

��������� sistem jaringan prasarana se�agaimana dimaksud terdiri atas� 

a� sistem jaringan prasarana utama� dan 

�� sistem jaringan prasarana lainn�a� 

�istem �aringan �rasarana Utama �istem jaringan prasarana utama 

se�agaimana dimaksud terdiri atas� 

a� sistem jaringan transp�rtasi darat� 

�� sistem jaringan perkeretaapian� dan 

�� sistem jaringan transp�rtasi udara� 

�istem jaringan transp�rtasi darat se�agaimana terdiri atas� 

a� jaringan jalan dan jem�atan� 

�� jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan� 

�� jaringan pela�anan lalu lintas dan angkutan jalan� 

�aringan jalan dan jem�atan se�agaimana dimaksud terdiri atas� 

a� peningkatan dan pemeli�araan jalan k�lekt�r primer meliputi� 

��  �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan �ukateja � �a�upaten 

�anjarnegara� 

�� �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan �alimana� � �erk�taan 

�ur��kert�� 

��  �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan ��j�ngsari � �e�amatan �re�et 

� �e�amatan ����tsari � �e�amatan �arangreja � �a�upaten 

�emalang� 

�eningkatan dan pemeli�araan jalan l�kal primer dan jalan l�kal sekunder 

meliputi� 

��  �e�amatan ����tsari � �e�amatan �arangan�ar � �e�amatan 

�ertanegara � �e�amatan �arangm�n��l � �e�amatan �em�ang� 

�� �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �adamara � �erk�taan 

�ur��kert�� 
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��  �e�amatan �arangreja � �e�amatan �aturaden� �a�upaten 

�an�umas� 

��  �e�amatan �arangreja � �e�amatan �arangjam�u � ke ara� 

per�atasan �a�upaten �emalang 

��  �alan �ingkar �e�ek � �re��l � �alimana�� 

��  �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �utasari� 

��  �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �emangk�n� 

��  �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �alig�ndang � �e�amatan 

�engadegan � �erk�taan �em�ang� 

��  �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �alig�ndang � �engadegan � ke 

ara� per�atasan �a�upaten �anjarnegara� 

��� �erk�taan �ur�alingga � �alig�ndang � �ej���ng � ke ara� per�atasan 

�a�upaten �anjarnegara� 

��� �eningkatan dan pemeli�araan jalan l�kal sekunder meliputi semua 

jalan �ang meng�u�ungkan i�uk�ta ke�amatan dengan perdesaan� 

��� �alan peng�u�ung �erk�taan ����tsari � �e�amatan �arangan�ar � 

�e�amatan �ertanegara � �e�amatan �arangm�n��l � �erk�taan 

�em�ang� dan 

��� �alan peng�u�ung �erk�taan �ur�alingga � �e�amatan �alig�ndang � 

�e�amatan �engadegan � �e�amatan �unggelan �a�upaten 

�anjarnegara 

�engem�angan jalan strategis �a�upaten meliputi� 

�� �alan peng�u�ung �esa ��njen �e�amatan �arangan�ar � �esa 

�arangjam�u �e�amatan �arangjam�u � �e�amatan �atukumpul 

�a�upaten �emalang� 

��  �alan peng�u�ung �esa �epedan �e�amatan �arangm�n��l � �esa 

�an�gara �ul�n �erk�taan �em�ang� 

��  �alan peng�u�ung �esa �epedan �e�amatan �arangm�n��l � �esa 

�etel �e�amatan �engadegan� 

��  �alan peng�u�ung �esa �anjaran �e�amatan ��j�ngsari � �esa 

�linga �e�amatan �alig�ndang� 
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��  �alan sirkulasi �erk�taan �ur�alingga� dan 

��  �alan peng�u�ung �esa �edung�enda �e�amatan �emangk�n � 

�esa �etir �e�amatan �ali�ag�r� 

�ra�an per�ujudan sistem transp�rtasi darat dilakukan melalui pr�gram 

pengem�angan jaringan jalan dan jem�atan meliputi� 

��   �engem�angan prasarana jalan k�lekt�r primer meliputi� 

a� �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan �ukateja � ke ara� 

�anjarnegara� 

�� �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan �alimana� � ke ara� 

�ur��kert�� 

��  �e�amatan �ur�alingga � �e�amatan ��j�ngsari � �e�amatan 

�re�et � �e�amatan ����tsari � �e�amatan �arangreja � ke ara� 

�emalang� 

d�  �e�amatan ����tsari � �e�amatan �arangan�ar � �e�amatan 

�ertanegara � �e�amatan �arangm�n��l � �e�amatan �em�ang� 

e�  �alan �ur�alingga � �adamara ke ara� �ur��kert�� 

f� �e�amatan �arangreja � �aturaden �a�upaten �an�umas� dan 

g�  �alan �ingkar �e�ek � �re��l � �alimana� �etan� 

��   �engem�angan prasarana jalan l�kal primer meliputi� 

a�  �ur�alingga � �utasari� 

��  �ur�alingga � �emangk�n� 

��  �ur�alingga � �alig�ndang � �engadegan � �em�ang� 

d�  �arangreja � ke ara� per�atasan dengan �ila�a� �a�upaten 

�an�umas dan �emalang� 

e�  �ur�alingga � �alig�ndang � �engadegan � ke ara� per�atasan 

�anjarnegara� 

f�  �ur�alingga � �alig�ndang � �ej���ng � ke ara� per�atasan

 �anjarnegara� dan 

g�  ����tsari � �arangan�ar � �arangjam�u ke ara� per�atasan 

�emalang� 
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�ra�an per�ujudan sistem jaringan sum�er da�a air dilakukan melalui 

pr�gram � 

a�  �eningkatan pengel�laan ���� 

��  ��rmalisasi sungai dan saluran irigasi� 

��  �em�angunan dan per�aikan �perasi�nal prasarana jaringan irigasi� 

d�  �em�angunan em�ung� 

e�  �elestarian sum�er mata air dan k�nser�asi ka�asan resapan air� 

f�  �enga�asan dan penerti�an sum�er air �ang �erasal dari sum�er air 

tana� dalam� 

g�  �eningkatan peran serta mas�arakat dan dunia usa�a atau s�asta� 

��  �eningkatan kapasitas kelem�agaan maupun pengel�lan�a� dan 

i�  �engem�angan alternatif pem�ia�aan� 

�ra�an perlindungan ka�asan perlindungan setempat dimaksud terdiri 

atas� 

a�   �ra�an perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pr�gram� 

�� �enetapan sempadan sungai pada ka�asan perk�taan dan 

perdesaan� 

��  �enetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai� dan 

��  �eng�ijauan� 

��  �ra�an perlindungan sempadan �endung dan �endungan dilakukan 

melalui pr�gram� 

��  �enetapan �atas sempadan �endung dan �endungan� 

��  �enetapan �atas ka�asan pasang surut� dan 

��  �eng�ijauan� 

��  �ra�an perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui  

pr�gram� 

��  �enetapan sempadan saluran irigasi pada ka�asan perk�taan 

dan perdesaan� 

��  �enetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi� 

��  �enerti�an �angunan di atas saluran irigasi� dan 

��  �eng�ijauan� 
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d�  �ra�an perlindungan sempadan mata air dilakukan melalui pr�gram� 

��  �enetapan �atas sempadan masing masing sum�er air� 

��  �em�inaan dan pen�ulu�an kepada mas�arakat dalam upa�a 

pelestarian ka�asan� dan 

��  �eng�ijauan� 

�engendalian pemanfaatan ruang �ila�a� �a�upaten dilakukan melalui 

penetapan� 

a�  �etentuan umum peraturan ��nasi� 

��  �etentuan peri�inan� 

��  �etentuan pem�erian insentif dan disinsentif� dan 

d�  �ra�an pengenaan sanksi� 

�engendalian pemanfaatan ruang melalui identifikasi l�kasi �ang terdapat 

indikasi pen�impangan pemanfaatan ruang dan rek�mendasi ke�ijakan 

dalam rangka pengaturan� pem�inaan� pelaksanaan� dan penga�asan 

penataan ruang untuk men�apai tujuan ���� �a�upaten� �etentuan 

umum peraturan ��nasi dimaksud antara lain � 

�� �isusun se�agai ped�man pengendalian pemanfaatan ruang 

�erdasarkan ren�ana rin�i tata ruang untuk setiap ��na pemanfaatan 

ruang� 

�� �alam ketentuan umum peraturan ��nasi sesuai dengan ren�ana rin�i 

tata ruang dimaksud terdiri atas� 

a� �etentuan umum peraturan ��nasi struktur ruang �ila�a�� 

��  �etentuan umum peraturan ��nasi ka�asan lindung� dan 

��  �etentuan umum peraturan ��nasi ka�asan �udida�a� 

�etentuan umum peraturan ��nasi struktur ruang �ila�a� se�agaimana 

dimaksud terdiri atas� 

a�  �istem perk�taan� 

��  �istem perdesaan� 

��  �istem jaringan prasarana utama� 

�istem perk�taan terdiri atas� 
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a� fungsi ka�asan� 

�� ka�asan lindung� dan 

�� ka�asan �udida�a� 

�ungsi ka�asan se�agaimana dimaksud di�ujudkan melalui ketentuan 

umum peraturan ��nasi meliputi� 

a�  �iper��le�kan dilakukan pengem�angan fungsi dasar� 

��  �idak diper��le�kan melakukan peru�a�an se�ara keseluru�an fungsi 

dasar� 

��  �idak diper��le�kan melakukan penam�a�an fungsi tertentu untuk 

fungsi �ang �ertentangan� dan 

d�  �iper��le�kan dilakukan pengem�angan se�ara ter�atas fungsi 

tertentu dengan s�arat tidak termasuk dalam ka�asan dengan 

klasifikasi intensitas tinggi� 

�a�asan lindung se�agaimana dimaksud di�ujudkan melalui ketentuan 

umum peraturan ��nasi meliputi� 

a� �idak diper��le�kan memanfaatkan ka�asan lindung �ang dapat 

meru�a� fungsi lindung� 

�� �idak diper��le�kan melakukan ali� fungsi ka�asan �ang tela� 

ditetapkan se�agai �agian dari ��� di ka�asan perk�taan� dan 

��  �iper��le�kan ali� fungsi ka�asan ter�uka �ijau tetapi �ukan se�agai 

�agian dari ��� di ka�asan perk�taan dengan s�arat k�mp�sisi ��� 

tidak �eru�a� sesuai ���� ka�asan perk�taan� 

�a�asan �udida�a se�agaimana dimaksud di�ujudkan melalui ketentuan 

umum peraturan ��nasi meliputi� 

a�  �etiap ka�asan ter�angun �ang digunakan untuk kepentingan pu�lik 

�arus men�ediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak 

mengganggu fungsi jalan� 

��  �etiap ka�asan ter�angun untuk �er�agai fungsi terutama permukiman 

padat �arus men�ediakan ruang e�akuasi �en�ana� 
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��  �engem�angan lingkungan permukiman �arus men�ediakan sarana 

dan prasarana lingkungan �ang memadai sesuai ke�utu�an masing�

masing� 

d�  �iper��le�kan melakukan peru�a�an atau penam�a�an fungsi ruang 

sepanjang saling menunjang atau tidak menim�ulkan efek negatif �agi 

ka�asan �ang tela� ditetapkan� 

e�  �usat kegiatan mas�arakat �arus men�ediakan ka�asan k�usus 

pengem�angan sekt�r inf�rmal� 

f�  �idak diper��le�kan melakukan kegiatan pem�angunan diluar area 

�ang tela� ditetapkan se�agai �agian dari ruang milik jalan atau ruang 

penga�asan jalan� ke�uali diikuti ketentuan k�usus� 

g� �idak diper��le�kan dilakukan ali� fungsi pada la�an �ang tela� 

ditetapkan se�agai la�an pertanian pangan �erkelanjutan� dan 

��  �idak diper��le�kan melakukan kegiatan pem�angunan di dalam 

radius keamanan pada ka�asan �ang tela� ditetapkan �atas 

ketinggian� 

�istem perdesaan se�agaimana dimaksud di�ujudkan melalui ketentuan 

umum peraturan ��nasi meliputi� 

a�  �engem�angan permukiman perdesaan �arus men�ediakan sarana 

dan prasarana lingkungan permukiman �ang memadai sesuai 

ke�utu�an masingmasing� 

��  �a�asan lindung �ang ada di perdesaan diara�kan tidak dilakukan ali� 

fungsi lindung tetapi ��le� ditam�a�kan kegiatan lain selama masi� 

menunjang fungsi lindung� 

��  �a�asan lindung �erupa �angunan� �arus tetap dilakukan upa�a 

k�nser�asi� 

d�  �idak diper��le�kan dilakukan peru�a�an se�ara keseluru�an fungsi 

dasar sesuai ���� ka�asan perdesaan masing�masing� 

e� �idak diper��le�kan melakukan kegiatan pem�angunan dengan 

intensitas tinggi �ang tidak serasi dengan ka�asan sekitarn�a� 

f�  �idak diper��le�kan dilakukan ali� fungsi la�an pada ��� pr�duktif� 
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g�  �idak diper��le�kan dilakukan ali� fungsi pada la�an pertanian pangan 

�erkelanjutan� 

��  �idak diper��le�kan melakukan kegiatan pem�angunan di dalam 

radius keamanan pada ka�asan �ang tela� ditetapkan �atas 

ketinggian� 

i�  �iper��le�kan melakukan peru�a�an fungsi ruang ka�asan ter�angun 

diperdesaan dengan s�arat saling menunjang dan atau tidak 

menim�ulkan efek negatif �agi ��na �ang tela� ditetapkan� dan 

j�  �iper��le�kan dilakukan penam�a�an fungsi �ang saling �ersesuaian� 

dengan s�arat ditetapkan �esaran dan�atau luasan ruang setiap ��na 

dan fungsi utama ��na terse�ut� 

�istem jaringan prasarana utama terdiri atas� 

a�  �istem jaringan transp�rtasi darat� 

��  �istem jaringan perkeretaapian� dan 

��  �istem jaringan transp�rtasi udara� 

�istem jaringan transp�rtasi darat di�ujudkan melalui ketentuan umum 

peraturan ��nasi meliputi� 

a�   �engem�angan jaringan jalan dan jem�atan meliputi� 

��  �engem�angan ka�asan sekitar jalan �ang menim�ulkan 

�angkitan dan tarikan �arus melakukan kajian amdal lalu lintas� 

��  penetapan garis sempadan �angunan kurang le�i� �� �dua pulu� 

lima� meter pada sisi jalan �ang memenu�i ketentuan ruang 

penga�asan jalan� 

��  �idak dilakukan ali� fungsi la�an �ang �erfungsi lindung di 

sepanjang sisi jalan� 

��  �idak dilakukan pemanfaatan ruang pada �uang �ilik �alan ke�uali 

untuk pergerakan �rang atau �arang dan kendaraan� dan 

��  �idak dilakukan akti�itas pemanfaatan �udida�a sampai �atas 

�uang �enga�asan �alan ��u�asja� sesuai dengan kelas dan 

�ierarki jalan� 
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�� �engem�angan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 

meliputi� 

��  �ilakukan pengem�angan prasarana pelengkap jalan dengan 

s�arat sesuai dengan k�ndisi dan kelas jalan� dan 

��  �ilakukan pengem�angan prasarana terminal angkutan 

penumpang dan �arang� 

�� �engem�angan jaringan pela�anan lalu lintas dan angkutan jalan 

meliputi� 

�� �engem�angan jalur tra�ek angkutan di luar jalur �ang tela� 

ditetapkan �arus didasarkan pada �asil kajian mendalam� dan 

��  �idak melakukan ��ngkar muat penumpang dan�atau �arang di luar 

tempat �ang tela� ditetapkan� 

�istem jaringan perkeretaapian se�agaimana dimaksud di�ujudkan melalui 

ketentuan umum peraturan ��nasi meliputi� 

a� �em�atasan pemanfaatan ruang �ang peka ter�adap dampak 

lingkungan aki�at lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api� 

��  �em�atasan jumla� perlintasan se�idang antara jaringan jalur kereta 

api dan jalan� 

��  �enetapan garis sempadan �angunan di sisi jaringan jalur kereta api 

dengan memper�atikan dampak lingkungan dan ke�utu�an 

pengem�angan jaringan jalur kereta api� dan 

d� �idak melakukan pemanfaatan la�an �ang dapat mengganggu 

kepentingan �perasi dan keselamatan transp�rtasi perkeretaapian� 

�istem jaringan transp�rtasi udara se�agaimana dimaksud di�ujudkan 

melalui ketentuan umum peraturan ��nasi meliputi� 

a� �emanfaatan ruang untuk ke�utu�an �perasi�nal �andar udara� 

��  �emanfaatan ruang di sekitar �andar udara sesuai dengan ke�utu�an 

pengem�angan �andar udara �erdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan� 

��  �em�atasan pem�angunan dengan memper�atikan pem�atasan 

pemanfaatan ruang udara �ang digunakan untuk pener�angan agar 
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tidak mengganggu sistem �perasi�nal pener�angan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang�perundangan� dan 

d�  �idak mendirikan �angunan pada �atas��atas �a�asan �eselamatan 

�perasi 

�.�   P����t�a� I������ �t�at���� 

�su�isu strategis untuk pri�ritas peren�anaan pem�angunan � 

ta�un ke depan pada �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga adala� � 

a� �eningkatan kapasitas dan kualitas prasarana pekerjaan umum dan 

penataan ruang �ang semakin mend�r�ng pem�angunan s�sial 

ek�n�mi di seluru� �ila�a�� serta mengatasi kerusakan infrastruktur 

jalan dan jem�atan  aki�at umur dan �en�ana alam 

�� �enguatan manajemen pengel�laan sum�erda�a air melalui 

pen�ediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi 

dan pengairan melalui pem�angunan dan pemeli�araan �anguan 

irigasi dan �angunan air lainn�a serta penguatan peran dan fungsi 

kelam�agaan pengel�la air� sekaligus guna mengatasi adan�a 

kerusakan infrastruktur irigasi aki�at umur dan �en�ana alam 

�� �ptimalisasi penataan dan pemeli�araan ka�asan perk�taan serta 

peningkatan kualitas prasarana pela�anan umum dan ruang pu�lik 

guna mengak�m�dasi dinamika pertum�u�an dan perkem�angan 

ka�asan perk�taan� 

d� �er�atasn�a kendaraan r�da � �empat�� r�da � �dua�� kendaraan alat 

�erat� se�agian �esar kendaraan �ang ada suda� tua karena ta�un 

pem�uatann�a antara �� sampai dengan �� ta�un dan minimn�a 

al�kasi anggaran pemeli�araann�a� 

e� �urangn�a tenaga �ang pr�fesi�nal di �idang ke �U an 

f� �er�atasn�a sum�er pem�ia�aan �idang infrastruktur 

 

�etersediaan �nfrastruktur �k�ususn�a jalan dan jem�atan� memegang 

peranan penting dalam pengem�angan suatu �ila�a�� �al ini dikarenakan 
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infrastruktur jalan dan jem�atan sangat di�utu�kan dalam interaksi antar 

�ila�a��  �ala� satun�a adala� interaksi dlam distri�usi �rang� �arang dan 

jasa� ��ndisi jalan dan jem�atan �ang tidak memadai akan men�e�a�kan 

ter�am�atn�a angkutan �arang dan �rang se�ingga akan meng�am�at 

akti�itas s�sial ek�n�mi mas�arakat� �ampai dengan saat ini� meskipun 

seluru� �ila�a� �a�upaten �ur�alingga tela� dapat diakses melalui 

angkutan kendaraan �erm�t�r r�da empat� tetapi masi� perlu peningkatan 

kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke �e�erapa �ila�a� tertentu� 

��ndisi panjang jalan di �a�upaten �ur�alingga ta�un ���� � ���� suda� 

men�apai ������� m� �ersentase jalan k�ndisi �aik menunjukkan 

peningkatan dari se�esar ������ pada ta�un ���� menjadi se�esar 

������ pada ta�un ����� �erusakan jalan di �a�upaten �ur�alingga 

antara lain dise�a�kan k�ndisi tana� di �a�upaten �ur�alingga �ang 

�enderung la�il� �elain itu kerusakan jalan juga dipengaru�i �le� t�nase 

kendaraan �ang seringkali mele�i�i kapasitas jalan� se�ingga 

memper�epat kerusakan jalan� 

 

�a�t�� ��������� �a�� 

��������a�a� a�a� 

�������a���� 

�����������a� �a�a ���a� 

P�����aa� �a��a� ���at�� �a� 

����t��  �a��  �a�t�� ��������� 

t���a�a� �����������a� 

�a�a ���a� 

�akt�r pend�r�ng �ang 

diperkirakan mempengaru�i 

ke�enderungan ter�atasn�a 

infrastruktur �ila�a� adala�� 

� �asi� �an�ak jalan dalam 

k�ndisi rusak 

� �alan menuju ��jek �isata perlu 

dile�arkan agar �isa dapat 

�erpapasan 

� �enurunn�a kualitas 

infrastruktur menim�ulkan 

�er�agai kema�etan dan 

�erkurangn�a kelan�aran arus 

�arang dan penumpang� 

� �eningkatn�a tingkat 

�e�elakaan lalu lintas 

� �urangn�a sarana dan 

prasarana terutama di��jek 
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� �usakn�a infrastruktur dasar 

pertanian �aitu dam� parit� 

irigasi tersier  dan jalan 

pertanian 

� �urangn�a sarana dan 

�rasarana pengem�angan 

��jek �isata termasuk desa 

�isata 

�isata men�e�a�kan 

renda�n�a tingkat pela�anan 

pu�li�� 

� �enurunn�a da�a dukung 

k�ndisi fisik �ila�a� terutama 

untuk menudkung usa�a 

pertanian ditandai semakin 

menurunn�a pr�duksi se�t�r 

pertanian� 

� �egredasi s�sial  �akses� 

 

�etersediaan infrastruktur di �a�upaten �ur�alingga �elum �ptimal� 

�usakn�a infrastruktur �erimplikasi pada tinggin�a �ia�a transaksi dan 

transp�rtasi �ang mengaki�atkan da�a saing k�m�diti dari �a�upaten 

�ur�alingga ke pasar regi�nal maupun eksp�rt menjadi renda�� �ejalan 

dengan dinamika pertum�u�an penduduk �ang diikuti dengan 

k�mpleksitas akti�itasn�a serta meningkatn�a tuntutan transp�rtasi� 

�eraki�at pada tidak seim�angn�a antara kemampuan pen�ediaan 

transp�rtasi dengan tuntutan ke�utu�an pela�anan transp�rtasi untuk 

mas�arakat� �elain itu� kurangn�a sarana dan prasarana terutama di��jek 

�isata men�e�a�kan renda�n�a tingkat pela�anan kepada pengunjung� 
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B�B  I� 

�U�U�N D�N ������N� �����E�I D�N �EBI����N 

 

�.1.  ����a� �a� �a�a�a� �a���a ������a� 

 

�ujuan dan sasaran �ang ingin di�apai �le� �inas �ekejaan 

Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga pada �isi� �isi dan 

�asaran pada �en�ana �em�angunan �angka �enenga� �aera� 

������� �a�upaten �ur�alingga pada �is ke � �aitu �e�ujudkan 

�a�asan �erk�taan dan �ersedaan �ang �e�at dan �enarik untuk 

�elaksananakan �egiatan �k�n�mi� ��sial dan �uda�a melalui �erakan 

�as�arakat� �ang �idukung dengan �en�ediaan �nfrastruktur��arana 

�rasarana �ila�a� �ang �emadai dengan tujuan �er�ujudn�a 

�nfrastruktur �ekerjaan Umum �ang �andal dan �en�elenggaraan 

�enataan �uang �ang �man �r�duktif dan �erkelanjutan� �isi ke � dan 

tujuan dija�arkan ke dalam tujuan dan sasaran �inas �ekerjaan Umum 

dan �enataan �uang se�agai �erikut � 

�er�ujudn�a infrastruktur pekerjaan umum �ang �andal dan 

pen�elenggaraan penataan ruang �ang aman pr�duktif dan �erkelanjutan 

ditandai dengan meningkatn�a pem�angunan infrastruktur dan 

meningkatn�a kesesuaian tata ruang� �edangkan sasarann�a dari tujuan 

�aitu me�ujudkan infrastruktur jalan� jem�atan� gedung� irigasi �ang 

mantap dan pen�elenggaraan penataan ruang �ang aman� n�aman 

pr�duktif dan �erkelanjutan� �e�er�asilan sasaran �aitu antara lain 

meningkatnga pr�sentase infrastruktur  jalan dalam k�ndisi �aik� 

pr�sentase infrastruktur  jem�atan  dalam k�ndisi �aik dan tingkat la�anan 

jaringan  irigasi dalam k�ndisi �aik serta pr�sentase pengendalian tata 

ruang 

 
 

�
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���  �trategi dan �e�ijakan 

 

�trategi pada dasarn�a le�i� �ersifat grand design �agenda�� 

se�agai suatu �ara atau p�la �ang diran�ang untuk meresp�n isu 

strategis �ang di�adapi dan�atau untuk men�apai 

�isi� misi� tujuan dan sasaran instansi� �engan kata lain� strategi 

merupakan suatu �ara atau p�la untuk me�ujudkan tujuan atas misi 

�ang ditetapkan. 

�e�ijakan pada dasarn�a adala� ara� atau tindakan �ang diam�il dan 

ditetapkan �le� �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang untuk 

dijadikan ped�man� pegangan atau petunjuk dalam rangka 

pengem�angan atau dalam pelaksanaan pr�gram�indikasi kegiatan 

guna men�apai target dan memperlan�ar serta keterpaduan 

dalam per�ujudan sasaran� tujuan� serta �isi dan misi �epala �aera� 

ta�un ���� � ����� 

�trategi dan ke�ijakan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

merupakan �ara dan ara� tindakan �ang diam�il �le� �inas �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang guna men�apai tujuan dan sasaran �ang 

tela� ditetapkan pada setiap misi� �trategi �enstra �inas �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang merupakan langka��langka� �ang akan 

dilaksanakan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang dalam 

rangka melaksanakan fungsi pelaksana pem�angunan pada urusan 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang melalui penta�apan dan 

serangkaian ke�ijakan dan pr�gram dalam rangka pen�apaian tujuan�

tujuan jangka menenga� dan sasaran�sasaran jangka pendek �ang 

tela� ditetapkan� �trategi �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang dalam �enstra ta�un ��������� adala�� 

�� �em�angun �um�er �a�a �anusia apartur dan pendukung sarana 

peren�ana� pelaksana teknis �ang �erkualitas� �trategi ini 

dilaksanakan melalui �r�gram �enguatan �elem�agaan �erangkat 
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�aera�� �e�er�asilan pr�gram �enguatan �elem�agaan �erangkat 

�aera� �ang ditandai dengan  

a� �eluru� �emuan �engel�laan �nggaran �����nspekt�rat 

ditindaklajuti  

�� �eningkatn�a �apaian �asaran �erja �ega�ai 

�� �eningkatkan �em�angunan �nfrastruktur �alan �em�atan� 

�trategi ini dilaksanakan melalui pr�gram �aitu �  

�r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �alan dan �em�atan� 

ke�er�asilan pr�gram ini ditandai dengan indikat�r � 

�� �ersentase jalan dalam k�ndisi mantap 

�� �ersentase  jem�atan dalam k�ndisi mantap 

�� �ersentase �alan dengan le�ar � ��� meter 

�� �eningkatkan �endataan� �engendalian dan �enga�asan 

�em�angunan �edung 
�trategi ini dilaksanakan melalui pr�gram �aitu �  

�r�gram �enataan �angunan dan �ingkungan� ke�er�asilan 

pr�gram ini ditandai dengan indikat�r � 

�� �r�sentase gedung �egara dalam k�ndisi �aik� 

�� �esesuaian terti� administrasi tata �angunan 

�� �eningkatkan �em�angunan dan �engel�laan �istem �rigasi 

�artisipatif pada �aringan �rigasi �rimer dan �ekunder 

�trategi ini dilaksanakan melalui pr�gram �aitu �  

�r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �arana �rasarana 

�rigasi dan �um�erda�a �ir� ke�er�asilan pr�gram ini ditandai 

dengan indikat�r � 

�� �r�sentase  �endung dalam k�ndisi �aik 

�� �r�sentase  saluran irigasi dalam k�ndisi �aik 

�� �r�sentase  �ir �aku �rigasi 

�� �eningkatn�a �em�inaan �asa ��nstruksi 

�trategi ini dilaksanakan melalui pr�gram �aitu �  
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�r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �rasarana 

�emerinta�an� ke�er�asilan pr�gram ini ditandai dengan indikat�r � 

�� �umla� ��kumen �eren�anaan 

�� �r�sentase �asa ��nstruksi �ang di�ina 

�� �eningkatkan �fektifitas �eren�anaan� �emanfaatan dan 

�engendalian �emanfaatan �uang  
�trategi ini dilaksanakan melalui �r�gram �enataan �uang �aera�  

�e�er�asilan pr�gram ini ditandai dengan �e�erapa indikat�r �aitu � 

�� �ek�mendasi kesesuaian ruang �ang diter�itkan sesuai 

�tandar �perasi�nal �r�sedur 

�� �ersedian�a d�kumen peren�anaan tata ruang daera� 

�en�ana �trategis merupakan �ara untuk men�apai suatu tujuan dan 

sasaran 

pem�angunan� �ang mendukung k�mitmen ke�ijakan dan diterapkan 

untuk men�apai sasaran kinerja �ang terukur� Untuk me�ujudkan 

tujuan renstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�un 

���� � ���� dirumuskan ara� ke�ijakan dalam �enstra se�agai   

�erikut � 

�� �er�epatan �em�angunan� �eningkatan �apasitas dan �ualitas 

serta �emeli�araan �alan dan �em�atan 

�� �er�epatan �em�angunan serta �emeli�araan �arana dan 

�rasarana �rigasi  �rimer dan �ekunder se�ara �artisipatif 

�� �eningkatan �en�elenggaraan �enataan �uang dan �ptimalisasi 

peran �adan ���rdinasi �enataan �uang �aera� ������� 

�� �ptimalisasi �mplementasi �eraturan �erundangan tentang 

�angunan �edung �em�angunan �istem �asa ��nstruksi 
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B�B  � 

�EN��N� P������ D�N �E�I���N� INDI����� �INE���� 

�EL��P�� ������N� D�N PEND�N��N INDI���I� 

 

�r�gram �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten 

�ur�alingga merupakan pr�gram pri�ritas �en�ana �em�angunan �angka 

�enenga� �aera� ������� �ang sesuai dengan tugas dan fungsi �inas 

�ekerjaan Umum dan �enataan �uang� �en�ana pr�gram pri�ritas �eserta 

indikat�r keluaran pr�gram dan pagu �inas �ekerjaan Umum dan �enataan 

�uang se�agaimana ter�antum dalam ran�angan a�al ������ selanjutn�a 

dija�arkan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang kedalam ren�ana 

kegiatan untuk setiap pr�gram pri�ritas terse�ut� �emili�an kegiatan untuk 

masing�masing pr�gram pri�ritas ini didasarkan atas strategi dan ke�ijakan 

jangka menenga� �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang� Untuk 

mengimplementasikan ke�ijakan pri�ritas pem�angunan� maka �erdasarkan 

urusan �aji� dalam ta�un ��������� �inas �ekerjaan Umum �a�upaten 

�ur�alingga akan melaksanakan � p�gram pada urusan �ekerjaan Umum dan 

penataan ruang�  

�erdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan ke�ijakan terse�ut� 

maka �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang menetapkan ren�ana 

pr�gram dan kegiatan �ang akan dilaksanakan dalam 

ta�un ��������� seperti terli�at pada �a�el di �a�a�� 

�ujuan dan sasaran �ang tela� ditetapkan guna me�ujudkan �isi dan misi 

�rganisasi� diaplikasikan melalui pelaksanaan pr�gram dan kegiatan �ang 

disusun se�ara rasi�nal� realistik dengan mempertim�angkan skala pri�ritas 

dan anggaran �ang tersedia� 

�� �r�gram �enguatan �elem�agaan �erangkat �aera�� dengan f�kus 

kegiatan pada� 

a� �en�ediaan �a�an dan �asa �erkant�ran� 

�� �apat�rapat ���rdinasi dan ��nsultasi� 

�� �emeli�araan �arana dan �rasarana �paratur 
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d� �engadaan �arana dan �rasarana �paratur� 

e� �endidikan dan �elati�an 

f� �en�usunan ��kumen �eren�anaan dan �ap�ran �inerja ��� 

g� �engel�laan U��� ���� 

�� �perasi�nal dan ���ilisasi �lat �erat 

i� �en�usunan �uku �tatistik ��U�� 

�� �r�gram �enataan �angunan dan �ingkungan� 

a� �erifikasi ��kumen ���  

�� �asilitasi ����  

�� �ener�itan �ertifikasi �aik �ungsi �edung  

d� �endataan �angunan �edung  

e� �en�usunan ����  

f� �em�angunan �edung �emerinta�  

g� �emeli�araan �angunan �emerinta� 

�� �r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �alan dan �em�atan 

a� �em�angunan �alan 

�� �eningkatan �apasitas �alan  

�� �em�angunan �em�atan  

d� �en�usunan �ata �ase �nfrastruktur �alan 

e� �em�angunan �angunan �elengkap �alan  

f� �emeli�araan �utin �alan  

g� �emeli�araan �erkala �alan  

�� �em�angunan �angunan �elengkap �alan� 

i� �emeli�araan �em�atan 

�� �r�gram �r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �arana �rasarana 

�rigasi dan �um�erda�a �ir� 

a� �asilitasi ��misi �rigasi  

�� �endataan �ir �aku irigasi  

�� �em�angunan �endung  

d� �emeli�araan �endung  

e� �emeli�araan �utin �aringan �rigasi  
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f� �e�a�ilitasi �aringan �rigasi  

g� �em�angunan �aringan �rigasi  

�� �eningkatan �angunan dan �aluran �rigasi 

�� �r�gram �em�angunan dan �emeli�araan �rasarana �emerinta�an 

a� �eren�anaan �trategis ke �U an  

�� �eren�anaan �eknis  

�� �em�inaan �asa ��nstruksi  

d� �ela�anan �ek�mendasi �asa k�nstruksi  

e� ��nit�ring dan e�aluasi 

�� �r�gram �enataan �uang �aera�� 

a� �eren�anaan �ata �uang  

�� �asilitasi �en�elenggaraan �enataan �uang �aera� 

�en�ana pr�gram dan kegiatan �ang akan dilaksanakan dan tela� ditetapkan 

terse�ut� selanjutn�a dirumuskan indikat�r kinerja dan targetn�a� serta 

pendanaan indikatif untuk mem�ia�ai pr�gram dan kegiatan selama lima ta�un 

�ang akan datang� sesuai dengan tujuan dan sasaran �ang akan di�apai 

�erdasarkan �isi ke � dari �en�ana �em�angunan �angka �enenga� �aera� 

�a�un ���� � ����� �enja�aran ren�ana pr�gram� kegiatan� indikat�r kinerja� 

kel�mp�k sasaran� dan pendanaan indikatif untuk �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang selama lima ta�un ���� � ���� dapat dili�at pada �a�el 

����di�a�a� ini � 
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B�B �I 

INDI����� �INE��� �EN���U P�D� �U�U�N D�N ������N �P��D 

 

�ndikat�r kinerja merupakan alat �ang digunakan untuk mengukur 

tingkat ke�er�asilan suatu instansi dalam men�apai tujuan dan sasarann�a� 

�ndikat�r kinerja �ang �aik akan meng�asilkan inf�rmasi kinerja �ang 

mem�erikan indikasi �ang le�i� �aik dan le�i� menggam�arkan mengenai 

kinerja �rganisasi� �elanjutn�a apa�ila didukung dengan met�da pengumpulan 

dan peng�la�an data kinerja �ang �aik� maka k�ndisi ini akan dapat mem�antu 

dalam mengara�kan �rganisasi pada �asil pengukuran �ang �aik dan �enar� 

mengenai �asil apa saja �ang tela� diper�le� selama peri�de akti�itasn�a� 

�enetapan indikat�r kinerja �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga akan mem�erikan gam�aran parameter ke�er�asilan 

pen�apaian dari �isi dan �isi �epala �aera� terpili�� �ang se�ara k�usus 

mengukur ke�er�asilan pem�angunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum 

dan penataan ruang� �restasi �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga dalam lima ta�un ke depan digam�arkan dan 

ditetapkan se�ara kualitatif dan kuantitaif �ang men�erminkan �apaian indikat�r 

kinerja pr�gram ��ut��mes��asil� �ang men�erminkan �erfungsin�a keluaran 

kegiatan jangka menenga� dan indikat�r kegiatan ��utput�keluaran�� �enetapan 

indikat�r kinerja atau ukuran kinerja �ang akan digunakan untuk mengukur 

kinerja atau ke�er�asilan �inas �ekerjaan Umumdan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga� �arus ditetapkan se�ara �ermat dengan 

memper�atikan k�ndisi riil saat ini serta memper�atikan �er�agai pertim�angan 

�ang mempengaru�i kinerja �inas �ekerjaan Umum dan �entaaan �uang 

�a�upaten �ur�alingga kedepan �aik pengaru� dari luar �e�ternal� maupun dari 

dalam �internal� �inas �ekerjaan Umum dan �entaaan �uang itu sendiri� 

�enetapan indikat�r kinerja merupakan s�arat penting untuk mengukur 

ke�er�asilan pem�angunan� maka dalam menetapkan ren�ana kinerja �arus 

menga�u pada tujuan dan sasaran serta indikat�r kinerja �ang termuat dalam 

�en�ana �em�angunan �angka �enenga� �aera� ������� �a�upaten 
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�ur�alingga ta�un ���� � ����� �ndikat�r kinerja digunakan tidak �an�a pada 

saat men�usun lap�ran pertangungja�a�an� �ndikat�r kinerja juga merupakan 

k�mp�nen �ang sangat penting pada saat meren�anakan kinerja� �eraturan 

perundang undangan suda� me�aji�kan instansi pemerinta� untuk 

menentukan indikat�r kinerja pada saat mem�uat peren�anaan� 

�engan adan�a indikat�r kinerja� peren�anaan suda� mempersiapkan 

alat ukur �ang akan digunakan untuk menentukan apaka� ren�ana �ang 

ditetapkan dapat di�apai� �enetapan indikat�r kinerja pada saat meren�anakan 

kinerja akan le�i� meningkatkan kualitas peren�anaan dengan meng�indari 

penetapan penetapan sasaran �ang sulit untuk diukur dan di�uktikan se�ara 

��jektif ke�er�asilann�a� �erdasarkan analisis dan e�aluasi atas �apaian 

kinerja ta�un se�elumn�a serta indikat�r kinerja �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �ang mengan�u dan termuat dalam 

����� maka se�ara rin�i indikat�r kinerja untuk lima ta�un kedepan �����

���� dapat diuraikan se�agaimana pada �a�el di �a�a� ini � 
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B�B �I 

PENU�UP 

 

�en�ana �trategis ��enstra� ��� merupakan ped�man dalam rangka 

kerja �agi ��� selama � �lima� ta�un dari ta�un ���� sampai dengan ta�un 

����� �enstra disusun �erdasarkan ke�ijakan �epala �aera� �erpili� �aitu 

�en�ana �em�angunan �angka �enenga� �aera� untuk dapat digunakan 

dalam mendukung pen�apaian pr�gram �upati dan �akil �upati terpili�� 

�endasarkan pada �al terse�ut� pelaksanaan �enstra �inas �ekerjaan Umum 

dan �enataan Umum �a�upaten �ur�alingga �a�un ��������� mendukung 

pen�apaian dalam peren�anaan pem�angunan dalam � �lima� ta�un ke depan� 

�en�usunan peren�anaan pem�angunan �ang �erkualitas akan men�pang 

dalam me�ujudkan pem�angunan �ang �erkualitas terutama dalam men�apai 

�isi dan �isi �upati dan �akil �upati terpili�� �en�ana �trategis ��enstra� 

�inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang �a�upaten �ur�alingga �����

���� merupakan ara�an pen�elenggaraan infrastruktur pekerjaan umum� dan 

penataan ruang �ang dija�arkan dalam pelaksanan pr�gram dan kegiatan �agi 

setiap �idang dilingkungan �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga guna men�apai sasaran�sasaran �inas �ekerjaan 

Umum dan �enataan �uang� �en�usunan �enstra �inas �ekerjaan Umum dan 

�enataan �uang �a�upaten �ur�alingga ���� � ���� ini� disamping 

�erdasarkan pada tugas p�k�k dan fungsi ���� juga �erlandaskan pada 

pemetaan k�ndisi lingkungan serta isu�isu strategis �ang terus �erkem�ang 

serta menga�u pada ara� ke�ijakan �ang ditetapkan dalam �en�ana 

�em�angunan �angka �enenga� �aera� �a�upaten �ur�alingga ������� 

����������  

��kumen �enstra �ang memuat inf�rmasi tentang sasaran� indikat�r 

kinerja sasaran serta ren�ana �apaiann�a dan pr�gram� kegiatan serta ren�ana 

�apaiann�a merupakan t�l�k ukur penting dari suatu sistem akunta�ilitas 

kinerja� �engan demikian di�arapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan ta�un 

��������� tela� sesuai dengan apa �ang tela� diren�anakan dengan 
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menerapkan prinsip�prinsip pem�angunan �ang �erkelanjutan dan transparan 

serta akunta�el di�arapkan pen�elenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan 

penataan ruang� dapat �erjalan se�ara efisien dan rama� lingkungan� �engan 

melaksanakan �enstra �inas �ekerjaan Umum dan �enataan �uang 

�a�upaten �ur�alingga ��������� se�ara k�nsisten dan didukung �le� 

k�mitmen untuk men�apai kinerja pen�elenggaraan infrastruktur pekerjaan 

umum dan penataan ruang dengan se�aik��aikn�a� maka seluru� pemangku 

kepentingan� perlu dili�atkan agar upa�a untuk me�ujudkan peningkatan 

pem�angunan infrastruktur dan penataan ruang �a�upaten �ur�alingga�  
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