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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 272 ayat (1)menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana 

strategis yang berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) menyatakan bahwa Rencana 

strategis Perangkat Daerah memuat  tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau 

urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat 

daerah. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat.  

 

 Pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

: Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga berpedoman pada RPJMD 

dan bersifat indikatif. 

 

 Proses penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; (3) Penyusunan Rancangan 

Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; dan 

(4) penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga.  
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 Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;  Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Renja 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga: Penyusunan Renstra 

mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga, PeraturanWalikota Kota Salatiga tentang 

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, 

RPJMD Kota Salatiga tahun 2017 - 2022, dan memperhatikan Renstra 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi 

Jawa Tengah;  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa 

Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, dan Hasil 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Salatiga tahun 2017 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 

tahun 2017 - 2022. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, 

baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga.  
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Salatiga : 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum utama yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);  

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);  

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 TentangRencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota SalatigaTahun 2010 – 2030; 

27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Naskah Dinas 

28. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah menyediakan dokumen untuk 

kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, 

isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai penjabaran dari 

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi.  

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga yaitu: 

1) Memberikan arahantujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Salatiga. 

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga untuk kurun waktu tahun 

2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam 

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja. 

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, 

sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga tahun 2017-2022. 

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, 
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kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta 

Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Sumber 

Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. 

Bab IV  Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 

Bab V  Strategi dan Kebijakan 

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga.  

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan 

Pendanaan Indikatif 

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga tahun 2017-2022. 

Bab VII Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Kota Salatiga tahun 2017-2022. 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk lebih jelasnya 

tugas, fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga diuraikan 

sebagai berikut.  

2.1.1 Struktur Organisasi  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Salatiga 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi 

perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

A. Kepala Dinas; 

B. Sekretariat, yang membawahi: 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

C. Bidang Tata Ruang, yang membawahi: 

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan 

2. Seksi Pengendalian Ruang; 

D. Bidang Bina Marga, yang membawahi: 

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan; 

2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan; dan 

3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan. 

E. Bidang Pengairan, yang membawahi: 

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan; 
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2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan; dan 

3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan. 

F. Bidang Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi, yang membawahi: 

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Gedung; 

2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung; dan 

3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. 

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Uraian Tugas   

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi  : 

a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota 

Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai 

berikut: 

A. SEKRETARIAT 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi 

kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Dinas. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;  

b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;  

d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 

e. penyelenggaraan administrasi Dinas; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Sekretariat;  

g. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan Bidang; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

B. BIDANG TATA RUANG 

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang sub urusan penataan ruang, dan penataan bangunan dan 

lingkungannya. 
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(2) Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

C. BIDANG BINA MARGA 

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang sub urusan jalan. 

(2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

D. BIDANG PENGAIRAN 

(1) Bidang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub 

urusan sumber daya air, air minum, air limbah dan drainase. 



- 13 - 

 

(2) Bidang Pengairan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

E. BIDANG GEDUNG DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 

(1) Bidang Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung 

dan jasa konstruksi. 

(2) Bidang Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sesuai dengan lingkup tugas Bidang; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, berdasarkan struktur 

organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 83 orang terdiri 64 orang 

Pegawai Negeri Sipil, 2 orang Tenaga Kontrak dan 17 orang Tenaga Harian Lepas. 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 66 orang, dan 

pegawai perempuan sebanyak 17 orang. 

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal dan 

golongan seperti terlihat dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tingkat Pendidikan 
PNS Non PNS 

Jumlah 

Laki Perempuan Laki Perempuan 

1 SD Sederajat 4 0 0 0 4 

2 SMP Sederajat 5 0 
1 0 

6 

3 SMA Sederajat 8 3 
11 2 

24 

4 D3 4 0 
0 1 

5 

5 S1/D4 16 8 
0 1 

25 

6 S2 14 2 0 0 16 
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Tabel 2.2 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2016 

No Golongan 
Jumlah 

Laki Perempuan 

1 Golongan I 4 0 

2 Golongan II 14 2 

3 Golongan III 30 10 

4 Golongan IV 3 1 

 

2.2.2  Sarana dan Prasarana (Asset) 

Sarana dan prasarana pendukung kerja berupa alat bantu lapangan dan 

alat bantu penyelesaian administrasi kegiatan yang tersedia di Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat terlihat dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2016 

No Aset Baik Rusak Jumlah 

1 Meja 112 6 118 

2 Kursi Kerja 76 4 80 

3 Kursi Lipat 198 2 200 

4 Komputer 27 3 30 

5 Printer 24 22 46 

6 Motor 31 0 31 

7 Mobil Station Wagon 6 0 6 

8 Mobil Pick UP 5 0 5 

9 Truck 4 0 4 

10 Alat Berat 13 2 15 

11 Kulkas 1 0 1 
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2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 1 angka 

6, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang diperoleh setiap warga secara minimal. Penyusunan SPM mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib mencakup jenis 

pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. SPM yang 

telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan 

Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian 

SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas 

waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri, yang dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

Pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana Tugas Pokok Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  Kota Salatiga, maka jenis pelayanan dasar yang harus terpenuhi 

sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 sebagai 

berikut:  

2.3.1.1. Bidang Pengairan 

A. Penyediaan Air Baku 

Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan 

masyarakat memeiliki sasaran meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan indikator : 

 Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 

sehari-hari;  

Target capain tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-

hari ditentukan dengan rumus: 
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 tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah 

ada sesuai dengan kewenangan.  

                            
   

                        

                         
   

                             
 

B. Sanitasi 

Standar Pelayanan Minimal penyediaan sanitasi memiliki sasaran meningkatnya 

kualitas sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) permukiman 

perkotaan.  

1) Indikator di bidang pengelolaan air limbah permukiman adalah presentase 

penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. 

 SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah 

persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK 

komunal/Sistem pengelolaan Air Limbah –SPAL terpusat pada akhir 

pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. 

 

                                          

                                      
      

 

2) Indikator di bidang drainase adalah persentase penduduk yang terlayani 

sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 

30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. 

 Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota 

SPM pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah 

persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM 

terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan 

sistem drainase. Cara mengukur SPM ini adalah dengan menggunakan 

rumus: 
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 Pengurangan Luas Genangan 

SPM ini adalah persentase luasan yang masih tergenang di suatu 

Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan 

daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten 

dimaksud.SPM ini pada akhir tahun 2016 sudah mencapai 100%.SPM 

drainase dirumuskan sebagai berikut: 

                            

                           
      

 

C. Penyediaan Air Minum 

Standar Pelayanan Minimal penyediaan air minum memiliki sasaran 

meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan. Indikator 

keberhasilan pelayanan penyediaan air minum adalah persentase penduduk 

yang mendapatkan akses air minum yang aman, dengan rumus: 

                     
                        

                          
                        

 

2.3.1.2. Bidang Bina Marga 

Standar Pelayanan Minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat memiliki sasaran meningkatnya kualitas jalan kabupaten/kota dan 

tersedianya konektivitas wilayah kabupaten/kota.  

 

 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang 

SPM Kondisi Jalan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah 

kabupaten/kota 

SPM konektivitas wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

                                                            
                        

                                                            
                   

2.3.1.3. Bidang Gedung dan Jasa Konstruksi 

A. Jasa Konstruksi 

Standar Pelayanan Minimal jasa konstruksi adalah menyelenggarakan 

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi dengan 

indikator :  

∑ lembaga jasa konstruksi yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi 

    ∑Jumlah lembaga jasa konstruksi 

 Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi  

SPM pelayanan pelatihan tenaga terampil konstrksi adalah persentase jumlah 

tenaga yang memiliki sertifikat keahlian pada akhir tahun SPM terhadap jumlah 

lembaga jasa konstruksi yang ada di kabupaten/kota. Cara mengukur SPM ini 

adalah dengan menggunakan rumus: 

∑  lembaga jasa konstruksi yang memiliki tenaga bersertifikat ahli 

    ∑Lembaga jasa konstruksi 

 

 Terselenggaranya bangunan ber-IMB  

SPM penyelenggaraan bangunan gedung di   wilayah Daerah kabupaten/kota,     

termasuk pemberian   izin   mendirikan bangunan (IMB) adalah  jumlah bangunan 

ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan. Cara mengukur SPM ini adalah 

dengan menggunakan rumus: 

∑  bangunan ber-IMB 

    ∑bangunan 
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Dari sajian table 2.4 dapat kita lihat terdapat 9 indikator kinerja yang pertama pemeliharaan jalan capaian tahun 2011 sangat melampaui 

target, segangkan tahun 2012-2016 capaiannya dibawah 100 % namun masih cukup baik dibandingkan tahun 2014 yang hanya tercapai 

26,68 % dari target. Namun ruas jalan yang terbangun mengalami fluktuasi dikarenakan kondisi lapangan yang kadang berbeda dengan 

perencanaan sehingga pembangunan diutamakan yang prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian Pemeliharaan 

Jembatan dari tahun 2011 – 2016 capaiannya terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan kurangnya personil di bidang bina marga 

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2016

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2016

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2016

1 Jumlah ruas jalan yang perlu 

dilakukan pemeliharaan (m2)

m2 20,053 109,700 0 65,600 41,000 57,400 56,351 88,689 85,924 17,506 40,117 54,748 281.0103 80.8473 85,924 26.6864 97.84537 95.37979

2 Jumlah jembatan yang dilakukan 

pemeliharaan

unit 1 2 40 45 40 30 30 30 52 5 8 0 3000 1500 130 11.11111 20 0

3 Panjang jaringan irigasi teknis yang 

diperbaiki/dibangun (m)

m 11,245 1,104 700 700 700 650 4,031 1,104 2,383 1,355 1,755 579 35.84349 99.95471 340.3857 193.5714 250.7143 89.07692

4 Panjang saluran drainase/gorong-

gorong yang dibangun (m)

m 12,331 13,537 1,500 1,600 1,600 1,500 8,085 13,537 9,695 9,455 5,092 1,500 65.56505 99.99845 646.3353 590.9325 318.2375 100

5 Jumlah ruas jalan  yang terbangun 

(m)

m 9,975 106,550 29,400 29,400 49,000 58,800 30,331 24,771 76,357 11,417 33,168 53,478 304.0715 23.24787 259.7187 38.83337 67.6898 90.94898

6 Jumlah kegiatan Pembangunan 

Jembatan

lokasi 4 6 2 2 3 2 3 7 0 8 1 2 75 116.6667 0 400 33.33333 100

7 Jumlah Ruas Jalan yang ditingkatkan lokasi - - - 300,108 - - - - - 300,108 - - - - - 100 - -

8 Jumlah Jembatan yang ditingkatkan unit - - - 1 - -

- -

- 1 - - - - - 100 - -

9 Luas talud/dinding saluran/Sungai 

yang diperbaiki/dibangun

m 6,481 1,815 2,500 1,000 15 lokasi 950 7,182 1,815 1,131 3,724 13 lokasi 950 110.8193 100.0165 45.244 372.38 86.66667 100

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011-2016 

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah 

pada Tahun ke-

Realisasi Capaian 

pada Tahun ke-

Rasio Capaian 

pada Tahun ke-
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sehingga pemeliharaan lebih fokus pada jalan. Selama periode renstra yang lalu hanya terbangun 1 jembatan di tahun 2014. Capaian 

pada jaringan irigasi rata-rata tercapai cukup baik hanya di tahun 2011 belum mencapai 100%. Sedangkan pada indikator saluran dan 

talud capaian terhadap target kinerja tercapai cukup baik  

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2016

1 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan
 19,087,475,000    21,062,066,000  15,896,926,000    2,712,000,000      1,320,000,000      2,700,598,000    9,436,249,200  19,973,884,381  14,443,828,725    2,077,153,100    1,027,199,568    2,569,735,966 49.44 94.83 90.86 76.59 77.82 95.15

2 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, Rawa 

dan Jaringan Pegairan 

Lainnya

   4,485,678,000     2,765,681,000    3,050,495,000    2,525,142,000      5,396,160,000     10,472,486,000    3,928,667,689    2,477,658,320    2,722,494,260    1,744,203,625    4,400,129,700    7,347,644,685 87.58 89.59 89.25 69.07 81.54 70.16

3 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program Pembangunan 

Saluran Drainase/Gorong-

gorong
   4,564,211,000     7,843,686,000  10,585,638,000    9,645,000,000      6,098,810,000      4,805,211,000    4,427,959,300    7,471,162,600    7,551,015,088    7,470,289,680    3,829,979,175    4,730,301,500 97.01 95.25 71.33 77.45 62.80 98.44

4 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan
   8,859,125,426    13,432,423,000  12,816,200,000  52,255,960,000     36,400,362,000     86,230,092,000    8,247,788,450  13,045,699,480    9,400,185,110  45,029,137,500  31,340,254,050  82,281,982,718 93.10 97.12 73.35 86.17 86.10 95.42

5 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program Pembangunan 

Turap/Talud/Bronjong
   2,412,450,000     4,056,414,000    3,692,963,000    6,844,988,000      2,059,930,000      2,340,382,000    2,248,107,525    3,876,367,630    2,863,669,925    4,144,014,600    1,771,732,550    2,225,332,000 93.19 95.56 77.54 60.54 86.01 95.08

6 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Program Peningkatan 

Pelayanan Perizinan 

Terpadu
         5,000,000           6,460,000        10,000,000        15,000,000           20,000,000           20,000,000          4,995,950          5,620,000                      -                      -                      -  - 99.92 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2016 

No ProgramKewenangan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

  

Pada Tabel 2.5 rasio capaian rata-rata anggaran tahun 2011-2016 dapat dikatakan baik karena hamper semua program tercapai diatas 50 %. 

Untuk program peningkatan pelayanan perizinan terpadu tahun 2013-2016 tidak ada kegiatan dikarenakan terdapat perubahan program 

kegiatan. Hal-hal yang menyebabkan rasio anggaran tidak bias tercapai 100 % dikarenakan nilai kontrak dibawah anggaran yang disediakan, 

keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu pengerjaan pada tahun berjalan. 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4.1 Tantangan 

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah faktor penentu 

daya tarik suatu wilayah, disamping kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya 

masyarakat. Kondisi infrastruktur kebinamargaan, gedung dan pengairan di Kota 

Salatiga saat ini menunjukkan tingkat yang beragam.  

Infrastruktur irigasi di Kota Salatiga terdiri atas 5 Daerah Irigasi yang menjadi 

wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 195 ha, dan 14 Daerah Irigasi yang 

menjadi wewenang Pemerintah Kota Salatiga seluas 790 ha. Luas areal tanam sebesar 

787,028 ha dengan nilai produksi pertanian yang dihasilkan sebesar 76,4 

ton/ha/panen. Namun demikian, kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam 

mendukung produksi pangan belum dapat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih 

tercatat lebih kurang 51% jaringan irigasi yang mengalami rusak berat. Menurunnya 

fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan di 

samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan 

jaringan irigasi dan kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi 

sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. 

Infrastruktur jalan di Kota Salatiga memiliki 2 kewenangan 12 km jalan nasional 

dan 337.460 km jalan kota, 3 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi telah 

beralih menjadi kewenangan kota pada tahun 2015 antara lain Jl. Patimura, Jl. 

Hasanudin dan Jl. A.Yani. Kinerja layanan jaringan jalan juga belum optimal, hal 

tersebut ditunjukkan dari total panjang jalan yang ada sampai dengan tahun 2016 

jalan kondisi baik 109.820 km, sedang 169.280 km, rusak ringan 56.570 km, dan 1.790 

km.  

Di bidang gedung dan jasa konstruksi saat ini dihadapi permasalahan-

permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penanganan konstruksi 

sehingga hasilnya kurang maksimal, selain itu rendahnya minat pelaku jasa konstruksi 

pada pelatihan tenaga ahli yang ada disebabkan kemauan untuk meningkatkan 

kualitas kurang. Sementara itu, asosiasi konstruksi lebih cenderung mengutamakan 

kepentingan-kepentingan politis dan belum maksimalnya pembinaan dalam forum jasa 

konstruksi. Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi dalam skala Kota Salatiga 

masih terlihat dalam perilaku bisnis jasa konstruksi. Kondisi ini membuat persaingan di 
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industri konstruksi bukan berdasarkan kompetensi tetapi lebih mengedepankan 

upaya-upaya negosiasi atau lobi. 

Di bidang penataan ruang minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

peraturan tata ruang dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang ada menjadi 

permasalahan mendasar dalam menata ruang kota sesuai peraturan RTRW yang 

berlaku. 

 

2.4.2 Peluang 

Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengembangkan 

organisasi di masa depan antara lain  

- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa 

konstruksi maupun peraturan penataan ruang kota sehingga infrastruktur 

perkotaan yang handal menjadi menjadi faktor pendukung penataan wajah kota 

yang menjadi misi Walikota periode 2017-2022; 

- Pengalihan wewenang jalan provinsi menjadi jalan kota memperluas akses kota 

dalam meningkatkan kualitas jalan-jalan di kota Salatiga;  

- Banyaknya penyedia jasa konstruksi yang tersedia memberi peluang dalam 

menyelesaikan kegiatan di bidang jasa konstruksi; 

- Berbagai sumber dana yang tersedia baik dana provinsi (BANKEU) maupun dana 

pusat (DAK) memberi peluang untuk meningkatkan kinerja daerah. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, dalam melaksanakan 

urusannya terdapat permasalahan sebagai berikut: 

A. Sekretariat : 

- Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia 

- Kurang berfungsinya  peran koordinasi antara sekretariat dan bidang-bidang 

- Terbatasnya anggaran rutin yang sedikit menghambat operasional kedinasan 

- Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga beban kerja tidak merata 

 

B. Bidang Pengairan :  

- Belum adanya inventarisasi data pengairan yang lengkap 

- Jumlah SDM yang melaksanakan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah 

pekerjaan yang dilaksanakan setiap tahun 

- Fungsi infrastruktur (irigasi dan drainase) yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya  

- Masih rendahnya kesadaran Petani Pemakai air dalam pengelolaan air irigasi 

- Adanya jaringan irigasi yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses 

pembangunan jaringan irigasi 

- Kurang terintegrasi pembangunan drainase kota dan lingkungan 

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jaringan drainase yang 

sudah terbangun 

- Terdapat 4 Kelurahan masih kategori rawan air bersih yaitu Kelurahan 

Randuacir, Kumpulrejo, Blotongan dan Noborejo 

- Masih terdapat wilayah yang belum teraliri air bersih baik dari PDAM maupun 

dari pembangunann yang diselenggarakan  

- Tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, secara adminstrasi 

tergantung pada wilayah/kabupaten sekitar 
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- Jaringan Irigasi yang berbatasan dengan kot/kabupaten tetangga menjadi 

kendala dalam membangun jaringan yang terstruktur 

- Masih tercampurnya limbah rumah tangga maupun industri ke saluran 

drainase kota maupun irigasi 

 

C. Bidang Bina Marga : 

- Belum ada perencanaan makro yang akurat sehingga pelaksanaan pekerjaan 

dilakukan secara parsial 

- Rendahnya SDM masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur sesuai 

dengan fungsinya 

- Jumlah SDM yang melaksanakan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah 

pekerjaan yang dilaksanakan setiap tahun 

- Belum adanya inventarisasi jalan dan jembatan  yang lengkap 

- Sempitnya jalan-jalan di kota Salatiga, sehingga tidak nyaman bagi pengguna 

jalan dan fasilitas pelengkap jalan menjadi terbatas 

- Jaringan drainase yang tidak sesuai kapasitas dan berada di atas jalan sehingga 

air hujan tidak tertampung dan merusak jalan 

- Adanya jalan yangbelum memiliki trotoar dan drainase yang memadai 

 

D. Bidang Gedung dan Jasa Konstruksi : 

- Belum tersusunnya pola pembinaan jasa konstruksi 

- Belum tersedia data jasa konstruksi yang lengkap dan akurat 

- Kurangnya minat para pelaku jasa konstruki dalam mengajukan tenaga untuk 

mendapat pelatihan tenaga terampil konstruksi 

 

E. Bidang Tata Ruang : 

- Terbatasnya jumlah personil di bidang tata ruang sehingga pelaksanaan 

penertiban tata ruang tidak maksimal 

- Rendahnya pengetahuan masyarakat maupun personil bidang dalam 

penguasaan aturan tata ruang 

- Adanya tumpang tindih kewenangan dengan bidang gedung dan jasa 

konstruksi 
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- Fungsi bidang hanya berwenang dalam memberikan rekomendasi sehingga 

bukan sebagai pengambil kebijakan yang utama 

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB 

- Banyaknya bangunan liar yang melalui perkotaan 

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (Rumija) 

- Terjadinya alih fungsi lahan, terutama pada wilayah pertanian 

- Masih rendahnya ketersediaan RTH yang baru tersedia sebesar 12,11% 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum  mengenai 

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau 

kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai  (clarity of direction) berdasarkan 

kondisi  dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan  (gap) antara 

kondisi saat ini dan masa depan  yang ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota 

Kota Salatiga merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi dan rujukan 

utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang. Visi pembangunan 

jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah : 

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” 

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung 

dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua 

frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan 

singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART 

merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI  dan BERMARTABAT.  

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi langkah-langkah yang harus 

dijabarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud 

dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta 

arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk 

mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota 

Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi seagai berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana  

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah  

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang 

berwawasan lingkungan  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman 

kota 

6. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.  

7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, 

Kecil dan Mikro.  

8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan 

memperluas akses lapangan pekerjaan.  

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan 

yang baik (good governance)  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. 

Beberapa misi yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Salatiga antara lain 

meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan 

lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan 

permukiman kota. Sesuai dengan tupoksinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga sebagai dinas teknis yang menangani infrastruktur gedung, jalan, 

jembatan, drainase, irigasi, air bersih dan sanitasi bersama dengan OPD lainnya 

berusaha mewujudkan melaksanakan misi tersebut sehingga terwujud penataan wajah 

kota yang menarik sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Salatiga dan 

terwujud visi Salatiga yang SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN, SEJAHTERA, MANDIRI  

dan BERMARTABAT. 

Tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah : 

 Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang 

berwawasan lingkungan  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai dinas teknis 

yang melaksanakan pembangunan infrastruktur membawahi bidang gedung dan 



 

28 

 

jasa konstruksi yang menangani pembangunan gedung dan pengelolaan kegiatan 

jasa konstruksi, bidang bina marga menangani infrastruktur jalan dan jembatan, 

bidang pengairan menangani infrastruktur irigasi, drainase, sanitasi maupun air 

bersih. Bidang-bidang tersebut dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur 

harus memperhatikan faktor lingkungan sehingga pembangunan bisa berjalan 

selaras dengan lingkungan dan dapat terwujud  lingkungan yang tertata dengan 

indah sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam RPJMD. 

 Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan 

permukiman kota 

Kota Salatiga masih memiliki 4 kelurahan yang rawan air bersih dan belum 

memiliki sumber air bersih baik yang berasal dari alam maupun buatan. Hal ini 

menjadi tanggung jawab bersama khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas 

perekonomian masyarakat melalui pengadaan air bersih. Kemudian 

permasalahan sanitasi yang masih bercampur antara limbah industry dan rumah 

tangga dan belum terolah dengan baik juga menjadi permasalahan yang harus 

diselesaikan untuk mencapai misi Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, 

sanitasi dan lingkungan permukiman kota. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan misi 

meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan 

lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan 

permukiman kota tentunya terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat, 

antara lain : 

 Faktor Pendorong 

- Tersedianya personil yang handal dalam melaksanakan pembangunan 

infrastruktur 

- Tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan di lapangan 

- Tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil untuk melaksanakan pekerjaan 

- Tersedianya layanan pengaduan/ permohonan dari masyarakat sehingga 

setiap kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas dapat segera 

dilaksanakan 
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- Tersedianya layanan pengaduan dari masyarakat sehingga masyarakat dapat 

membantu melakukan monitor kondisi jaringan irigasi yang memerlukan 

rehabilitasi/pemeliharaan 

- Tersedianya peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, pengadaan 

barang/jasa, jalan dan sumber daya air 

- Jumlah penyedia jasa konstruksi yang cukup banyak 

- Pembangunan jalan tol Solo-Semarang menjadi kemudahan akses 

meningkatnya perekonomian Salatiga 

 Faktor Penghambat 

- Belum tersedianya perencanaan makro sehingga pelaksanaan pembangunan 

masih berjalan parsial 

- Tidak ada data yang akurat yang menyajikan informasi tentang hasil 

pembangunan infrastruktur 

- Adanya aturan yang tidak saling mendukung sehingga terjadi perbedaan 

pendapat dalam memahami peraturan yang ada 

- Rendahnya SDM masyarakat perkotaan sehingga seringkali terjadi 

penyalahgunaan infrastruktur yang ada 

- Kurang tegasnya aparat berwenang dalam penegakan aturan yang berlaku 

sehingga masyarakat semakin tidak tertib 

- Kondisi geografis yang tidak mendukung terselesainya pembangunan 

infrastruktur 

- Belum tersusunnya pola pembinaan jasa konstruksi 

Tabel 3.1 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

No 

Misi, Tujuan 

dan Sasaran 

RPJMD 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi 

Meningkatkan 
kualitas 
penataan 
ruang dan 
infrastruktur 
perkotaan 

- Keterbatasan 
anggaran  

 
 
- Penataan 

Infrastruktur 

- Masih belum 
optimalnya 
pendapatan daerah 
 

- Belum tersedianya 
perencanaan makro 

- Tersedianya anggaran 
pusat maupun 
provinsi  
 

- Tersedianya sarana 
dan prasarana alat 
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yang 
berwawasan 
lingkungan  

belum optimal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Terbatasnya 

Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
 

sehingga pelaksanaan 
pembangunan masih 
berjalan parsial 

- Tidak ada data yang 
akurat yang 
menyajikan informasi 
tentang hasil 
pembangunan 
infrastruktur 

- Belum adanya perda 
yang mengatur secara 
detil tentang pola 
pembangunan daerah 

- Adanya aturan yang 
tidak saling 
mendukung sehingga 
terjadi perbedaan 
pendapat dalam 
memahami peraturan 
yang ada 

- Kondisi geografis yang 
tidak mendukung 
terselesainya 
pembangunan 
infrastruktur 

- Tidak memiliki 
sumber mata air 
 

 
- Belum adanya alokasi 

aparatur baru selama 
beberapa periode, 
sehingga banyaknya 
pekerjaan tidak 
seimbang dengan 
jumlah personil 

- Rendahnya SDM 
masyarakat perkotaan 
sehingga seringkali 
terjadi 
penyalahgunaan 
infrastruktur yang ada 

- Kurang tegasnya 
aparat berwenang  
dalam penegakan 
aturan yang berlaku 
sehingga masyarakat 
semakin tidak tertib 

berat yang 
mendukung 
pelaksanaan 
pekerjaan 
rehabilitasi/pemeliha
raan di lapangan 

- Pembangunan jalan 
tol Solo-Semarang 
menjadi kemudahan 
akses meningkatnya 
perekonomian 
Salatiga 

- Tersedianya 
peraturan 
perundang-undangan 
jasa konstruksi, 
pengadaan 
barang/jasa, jalan dan 
sumber daya air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tersedianya personil 

yang handal dalam 
melaksanakan 
pembangunan 
infrastruktur 

- Tersedianya tenaga 
ahli dan tenaga 
terampil untuk 
melaksanakan 
pekerjaan 

- Pengadaan barang/ 
jasa dengan cara 
lelang umum 
sehingga penyedia 
dari daerah lain dapat 
turut serta sehingga 
tersedia cukup 
penyedia dalam 
melaksanakan 
pembangunan. 

2 Tujuan 
Membangun 
sarana dan 
prasarana 
infrastruktur 
yang handal 
yang 
berwawasan 
lingkungan. 

3 Sasaran 
Terlaksananya 
penataan 
ruang dan 
tersedianya 
jaringan 
infrastruktur 
yang 
berwawasan 
lingkungan 
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3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra 

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas PU 

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengacu 

kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Visi Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat adalah Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang Handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya antara lain : 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya 

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan 

energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam 

rangka kemandirian ekonomi; 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas 

guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional 

bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada 

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat 

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka 

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 

‘infrastruktur untuk semua’; 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang 

berkualitas  untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di 

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam 

kerangka NKRI; 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan 

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk 

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, 

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang 

ketat. 
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Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

harus berjalan selaras dengan misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk 

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan 

kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 

dalam rangka kemandirian ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur 

jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global 

yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini sudah selaras misi dari Kementrian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum 

adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan 

pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan 

masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta 

berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih 

sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang 

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di 

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan; 

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk  mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan 

energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam 

rangka kemandirian ekonomi; 

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, 
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dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di 

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan 

maritim; 

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna 

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 

“infrastruktur untuk semua”; 

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum 

dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan 

pengawasan, kesekertariatan  serta penelitian dan pengembangan untuk 

mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.  

Dari tujuan yang tercantum dalam renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga antara lain Menyelenggarakan 

pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk  mendukung 

ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi dan 

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. 

Faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian sasaran renstra 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain : 

1. Pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung 

terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika 

dilakukan secara sistemik.  

2. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 

juta jiwa di tahun 2020  

3. Arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan  

4. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan terutama 

disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan 

5. Secara geografis Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” yang memiliki banyak 

gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung 
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6. Kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa 

beberapa wilayah bahkan bertumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional 

7. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 

rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam 

8. Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, 

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.  

 

Tabel 3.2 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Sasaran 

Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor 

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Kementrian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Permasalahan 
Pelayanan Dinas 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

Meningkatnya 
kehandalan infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat dalam 
mewujudkan: kedaulatan 
pangan, ketahanan air, 
dan kedaulatan energi; 
konektivitas bagi 
penguatan daya saing; 
layanan infrastruktur 
dasar; dan keseimbangan 
pembangunan  antar 
daerah, antar sektor dan 
antar tingkat 
pemerintahan sehingga 
dapat memenuhi 
kesejahteraan 
masyarakat. 

- Belum meratanya 
pembagian air irigasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Masih ada 4 

kelurahan rawan air 
bersih 

 
 
 

- Belum 
tersedianya 
Perda 
Irigasi 

- Belum 
tersedianya 
pola dan 
tata tanam 

- Belum 
tersedianya 
Komisi 
Irigasi 

- Belum 
adanya 
Perkumpul
an Petani 
Pemakai Air 
(P3A) 

 
- Kondisi 

geograsfis 
pegununga
n 
menyebabk
an ada 

- Sudah 
adanya 
rancangan 
Perda 
Irigasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Adanya 

pembangu
nan sumur 
bor di 
wilayah 
rawan air 
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No 

Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Kementrian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Permasalahan 
Pelayanan Dinas 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pembangunan 

infrastruktur yang 
belum terintegrasi 
 

 

beberapa 
daerah sulit 
untuk 
terakses air 
bersih 

- Sumber 
mata air 
yang secara 
administrat
if 
tergantung 
pada 
wilayah/ka
bupaten 
sekitar 

 
- Belum 

tersedianya 
perencanaa
n makro 
yang 
terstruktur 
pada 
pembangun
an 
infrastruktu
r (jalan, 
trotoar, 
saluran, 
gedung) 

 
 
 

- Pelaksanaa
n 
pembagian 
distribusi 
air yang 
dilakukan 
oleh 
PDAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Misi 

Walikota-
Wakil 
Walikota 
terpilih 
periode 
2017-2022 
dalam 
meningkat
kan 
kualitas 
penataan 
ruang dan 
infrastrukt
ur 
perkotaan 
yang 
berwawas
an 
lingkungan 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 

dan Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta 

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 
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merupakan pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi 

kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum 

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam 

dan ke tujuh yaitu sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat.  

2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan.  

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta 

Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi 

Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih   

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari 

“mboten korupsi mboten ngapusi” 

2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih  

a. Membangun Jawa Tengah berbasis TRISAKTI Bung Karno, berdaulat di bidang 

politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;  

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi 

kemiskinan dan pengangguran;  

c.  Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, 

jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;  

d.  Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persataun 

dan kesatuan;  

e.  Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses 

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;  

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat yang lebih berkualitas;  

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.  
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 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih  

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan “Mboten 

Korupsi, Mboten Ngapusi” tujuan terkait adalah menciptakan penyelenggara 

pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi 

pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.  

Misi Kepala Daerah yang ke 6 (Enam) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat terkait dengan fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas :  

1. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

2. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang; 

4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

Sedangkan misi kepala daerah yang ke 7 (Tujuh) yaitu Meningkatkan 

infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan 

ramah lingkungan juga sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang ke 2 (Dua) yaitu pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang serta fungsi yang ke 3 (Tiga) yaitu pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

 

 Tujuan dan Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan 

Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terkait 

denga tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 

Dalam renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2015-2019 termuat 

tujuan dan sasaran, antara lain : 

Tujuan :  

a.  Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;  

b.  Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;  

c.  Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;  
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d.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung 

kebinamargaan;  

e.  Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;  

f.  Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan 

Informasi Jasa Konstruksi.  

Sasaran :  

a.  Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;  

b.  Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai 

strandar jalan kolektor;  

c.  Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai strandar jalan 

kolektor;  

d.  Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, 

perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;  

e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;  

f.  Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan 

Informasi Jasa Konstruksi.  

Sedangkan berdasarkan Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

mempunyai : 

Tujuan :  
a. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang 

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di 

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan;  

b. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan 

energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam 

rangka kemandirian ekonomi;  

c. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, 

dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di 

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;  
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d. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna 

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 

“infrastruktur untuk semua”;  

e. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan 

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk 

mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel; 

f. Selain itu terkait penataan ruang dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang disebutan bahwa penyelenggaraan penataan ruang diarahkan untuk 

mewujudkan pembangunan dari wilayah pinggiran, pembangunan infrastruktur 

untuk meningkatkan daya saing ekonomi, kedaulatan pangan dan energi, 

pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulau – pulau terluar, penanganan 

disparitas antar wilayah/kawasa serta perubahan iklim.  

Sasaran Strategis :  

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar 

sektor dan antar tingkat pemerintahan; 

b. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energy; 

c. Meningkatnya jumlah NSPK bidang penataan ruang; 

d. Penyelesaian revisi RTRWP maupun RTRW Kab/ Kota; 

e. Fasilitas penyediaan citra untuk peta skala 1:5.000. 

Dari tujuan dan sasaran dalam renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 

Provinsi Jawa Tengah hampir semua poin 1 (Satu) s/d 6 (Enam) terkait dengan tugas 

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Sedangkan pada 

tujuan dan sasaran strategis Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang poin 

tujuan nomor 2(Dua) dan 4(Empat) dan poin sasaran nomor 1(Satu) dan 4(Empat) 

yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga yaitu perencanaan program dan kegiatan bidang; penyusunan kebijakan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai lingkup bidang; penyelenggaraan 

program dan kegiatan bidang; pelaksanaan kebijakan pekerjaan umum dan penataan 

ruang sesuai dengan lingkup tugas bidang. Bidang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi diatas 
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antara lain Bidang bina marga meliputi jalan dan jembatan, Bidang pengairan meliputi 

saluran, talud, air minum dan sanitasi, Bidang gedung dan pembinaan jasa konstruksi. 

  

 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta 

Karya Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah antara lain : 

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 

 Faktor Pendorong :  

1.  Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur;  

2.  Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik;  

3.  Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa 

Tengah;  

4.  Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur;  

5.  Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang diswakelolakan;  

6.  Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan;  

7.  Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di 

Provinsi Jawa Tengah;  

8.  Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium 

uji yang memadai.  

Faktor Penghambat :  

1.  Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang 

mantap;  

2.  Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi jembatan 

semakin sulit;  

3.  Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan;  

4.  Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman;  

5.  Ketersedian bahan material alam semakin terbatas; 

6.  Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang 

tidak optimal; 

7.  Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai pedoman teknis yang 

berlaku; 

8.  Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan 

bersejarah; 
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9.  Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan 

konstruksi; 

10. Rendahnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan informasi 

konstruksi.  

Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 

Faktor Pendorong 

1. Mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka 

kemandirian ekonomi.  

2. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW 

Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.  

3. Ketersediaan sumber dana untuk mendukung kegiatan. 

Faktor Penghambat  

1. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan 

penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.  

2. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya 

kebijakan - kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan 

penganggaran kegiatan yang tidak singkron ( tidak berurutan).  

3. Pemahaman terhadap pedoman penyelanggaraan penataan ruang masih lemah.  

Tabel 3.3.1 
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa 
Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra Dinas PU Sumber 

Daya Air dan Penataan 
Ruang Provinsi Jawa 

Tengah 

Permasalahan Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota 

Salatiga 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 
Meningkatnya panjang jalan 
dan jembatan yang struktur 
konstruksinya sesuai 
standar jalan kolektor 

Belum ada pemetaan 
jalan dan Jembatan 

Belum 
tersusunnya 
Sistem Jaringan 
Jalan dan 
Jembatan 

Sudah ada 
inventarisasi jalan 

2 Meningkatnya panjang 
jalan dan jembatan yang 
lebarnya sesuai standar 
jalan kolektor 

Eksisting jalan di kota 
Salatiga yang sempit 

Kesadaran 
masyarakat dalam 
mendukung 
pembangunan 
infrastruktur 
kurang 

Adanya jalan tol 
yang melaui jalan 
Solo-Semarang 
turut mendukung 
peningkatan jalan 
(pelebaran jalan) 
menuju akses tol 
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No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra Dinas PU Sumber 

Daya Air dan Penataan 
Ruang Provinsi Jawa 

Tengah 

Permasalahan Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota 

Salatiga 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

3 Meningkatnya sarana 
prasarana kebinamargaan, 
meningkatnya kualitas data, 
perencanaan dan 
pengawasan untuk 
penanganan jalan dan 
jembatan 

Belum tersedia data 
yang akurat tentang 
jalan dan jembatan 
 

Belun tersedianya 
standar 
pengukuran jalan 
dan jembatan 
sehingga terjadi 
perbedaan 
persepsi dalam 
menentukan data 
jalan dan 
jembatan 

Sumber Daya 
Manusia yang ahli 
dalam bidangnya 
masing-masing dan 
peran aktif 
masyarakat dalam 
melaporkan 
permasalahan jalan 
dan jembatan 

4 Meningkatnya kualitas dan 
kapasitas pelayanan air 
minum dan sanitasi 

Masih ada 4 
kelurahan rawan air 
bersih 

Sumber mata air 
besar bergantung 
pada wilayah 
kabupaten 
Semarang 

Adanya program 
kegiatan yang 
mendukung 
terpenuhinya 
sarana dan 
prasarana air 
minum dan sanitasi 

5 Meningkatnya kualitas 
kompetensi Pelaku Jasa 
Konstruksi dan 
ketersediaan Informasi Jasa 
Konstruksi 

Masih minimnya 
tenaga terampil 
konstruksi pada 
pelaku jasa konstruksi 

Rendahnya minat 
pelaku jasa 
konstruksi dalam 
mengikuti 
pelatihan dan 
solialisasi 

Tersedianya 
pelatihan/bimbinga
n teknis maupun 
sosialisai gratis oleh 
OPD terkait 
pelatihan tenaga 
terampil konstruksi 

 
Tabel 3.3.2 

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 
Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra Dinas PU Bina 
Marga dan Cipta Karya 
Provinsi Jawa Tengah 

Permasalahan Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota 

Salatiga 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya keterpaduan 
pembangunan infrastruktur 
PUPR antar daerah, antar 
sektor dan antar tingkat 
pemerintahan 

Pembangunan 
infrastruktur yang 
belum terintegrasi 
anatar daerah 
perbatasan maupun 
dengan pusat 
 

Kurang koordinasi 
antar pemerintah 
daerah terutama 
yang berbatasan 
langsung 

Pengalihan 
wewenang jalan 
pusat maupun 
provinsi ke kota 
Salatiga sehingga 
memudahnya 
peningkatan 
pembangunan 

2 Meningkatnya dukungan 
kedaulatan pangan dan 
ketahanan energy 

Belum meratanya 
pembagian air 
irigasi 

Belum 
tersedianya 
Perda Irigasi 
(belum 

Sudah ada 
Rancangan Perda 
Irigasi 
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No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra Dinas PU Bina 
Marga dan Cipta Karya 
Provinsi Jawa Tengah 

Permasalahan Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota 

Salatiga 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

tersedianya pola 
dan tata tanam, 
belum 
tersedianya 
Komisi Irigasi, 
belum adanya 
Perkumpulan 
Petani Pemakai 
Air (P3A)) 
 

3 Meningkatnya jumlah 
Norma Standar Pedoman 
Kriteria (NSPK) bidang 
penataan ruang 

Lemahnya payung 
hukum bagi 
penegakan 
pelaksanaan 
pemanfaatan ruang 
dan pengendalian 
ruang 

Belum lengkapnya 
Perda dan Perwali 
terkait 
pemanfaatan 
ruang, 
pemanfaatan 
ruang jalan , RTBL, 
dll 

Adanya anggaran 
penyusunan norma 
standar dan kriteria 
pemanfaatan ruang 
( Materi teknis dan 
draf perwali RTBL) 
tiap tahun 

4 Penyelesaian revisi RTRWP 
maupun RTRW Kab/Kota 

Kurangnya dukunan 
stakeholder terkait 

Pelimpahan tugas 
dan kewenangan 
dari 
Bapelitbangda ke 
DPUPR 

Rencana 
penyusunan revisi 
RTRW Kota Salatiga 
di tahun 2018 

5 Fasilitas penyediaan citra 
untuk peta skala 1:5000 

Kurangnya fasilitasi 
Badan Informasi 
Geospasial (BIG) pada 
Pemkot untuk 
penyediaan peta 
sesuai standar mutu 

Terbatasnya 
anggaran dalam 
pembuatan peta 

Pendampingan dari 
BIG dalam 
pembuatan peta 
agar terjadi 
kesesuain dengan 
standar mutu 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga dituangkan dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga 

Tahun 2011 – 2030. Sebagai bagian dari tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang yang meliputi bidang bina marga, bidang pengairan, bidang gedung dan 

jasa konstruksi, dan bidang tata ruang, maka sesuai Pasal 18 Perda tersebut, rencana 

pengembangan sistem prasarana wilayah kota adalah rencana sistem jaringan transportasi 

berupa sistem jaringan transportasi darat, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan 

rencana infrastruktur perkotaan. 
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Rencana sistem jaringan transportasi darat tersebut meliputi: 1) jaringan jalan, 

2) jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan 3) jaringan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan. Rencana sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan 

jalan sebagaimana Pasal 20 Peraturan Daerah dimaksud, meliputi:  

1. Jaringan jalan tol; meliputi Jalan Tol Semarang – Solo. 

2. Jaringan jalan arteri primer; meliputi ruas Batas Kota Salatiga – Semarang  Barat, 

ruas Batas Kota Salatiga – Surakarta Barat, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Osamaliki, Jl. 

Veteran, Jl. Soekarno – Hatta, dan rencana pengembangan Jl. Lingkar Salatiga. 

3. Jaringan jalan kolektor primer; meliputi Jl. Hasanudin, Jl. A. Yani, Jl. Patimura, dan 

rencana pengembangan Jl. Tingkir – Barukan. 

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 

248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer 

Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor I (JKP-1), yang 

termasuk dalam jaringan jalan arteri primer di Kota Salatiga meliputi: 1) Bawen-BTS. 

Kota Salatiga/Lingkar Salatiga, 2) Jl. Lingkar Salatiga, 3) Batas Kota Salatiga-Sruwen dan 

4) Jl. Soekarno – Hatta. 

Sedangkan ruas jalan yang termasuk dalam jaringan jalan kolektor primer di 

Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010 

tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi dan Peranannya Dalam 

Jaringan Jalan Primer Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, Jalan 

Kolektor 3 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, meliputi: 1) Jl. Hasanudin, 2) Jl. Jend. A. 

Yani, dan 3)  Jl. Pattimura. Pada tahun 2016 telah berubah menjadi kewenangan kota 

Salatiga. 

Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) sistem wilayah sungai, 2) 

sistem jaringan irigasi, dan 3) sistem pengelolaan air baku. Pada poin nomor 1) sistem 

wilayah sungai tidak ada yang menjadi kewenangan kota Salatiga. Poin nomor 2) 

Rencana sistem jaringan sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi, kegiatan 

utamanya berupa pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air, dan meningkatkan 

saluran setengah teknis dan sederhana, sebagaimana Pasal 26 Peraturan Daerah 

dimaksud, meliputi: 

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi; meliputi DI Senjoyo, DI Sinongko, DI Sucen, DI 

Aji Getas, dan DI Isep-isep. 
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2. Kewenangan Pemerintah Kota Salatiga; meliputi DI Bendung Cengek, DI Bendung 

Kedawung, DI Bendung Tengah, DI Andong, DI Banyu Putih, DI Bonorejo, DI 

Plampeyan, DI Siandran, DI Sidali, Di Siluwing, DI Jamban, DI Tambak Boyo, DI 

Kedung Kopyah, DI Sidenan A, DI Sidenan B, dan DI Benoyo. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang 

termasuk dalam Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan 

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga, meliputi: 1) DI. 

Senjoyo, 2) DI. Sinongko, 3) DI Sucen, 4) DI. AJi Getas, 5) DI. Isep-isep. 

Sedangkan Daerah Irigasi yang termasuk dalam Daerah Irigasi Yang 

Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Salatiga 

berdasarkan Keputusan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, 

meliputi: 1) DI. Andong, 2) DI. Banyu Putih, 3) DI. Bonorejo, 4) DI. Cengek, 5) DI. 

Kedawung, 6) DI. Plampeyan, 7) DI. Siandran, 8) DI. Sidali, 9) DI. Sijamban, 10) DI. 

Siluwing, 11) DI. Tambak Boyo, 12) DI.Tengah, 13) DI. Kedung Kopyah dan 14) DI. 

Sijambe. 

Poin nomor 3) sistem pengelolaan air baku sebagaimana Pasal 26 Peraturan 

Daerah dimaksud diprioritaskan pada pemanfaatan sumber-sumber air baku 

permukaan dan air tanah didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku. Sumber-sumber air baku 

yang dimanfaatkan meliputi : 

1. Mata air Senjoyo melayani kelurahan Tingkir Lor, kelurahan Tingkir Tengah, 

kelurahan Ledok, kelurahan Tegalrejo, kelurahan Mangunsari, kelurahan 

Kalicacing, kelurahan Kecandran kelurahan Sidorejo Lor, kelurahan Pulutan. 

2. Mata air Kaligojek melayani kelurahan Kalibening, kelurahan Sidorejo Kidul, 

kelurahan Kutowinangun dan kelurahan Salatiga. 

3. Mata air Kalisombo atas melayani kelurahan Salatiga, kelurahan Sidorejo Lor dan 

kelurahan Blotongan. 

4. Mata air Kaligethek, Kalitaman dengan debit 18(delapan belas) liter per detik, dan 

Kalisombo timur dengan debit 10(sepuluh) liter per detik melayani kelurahan 

Kutowinangun, kelurahan Bugel, kelurahan Salatiga, kelurahan Sidorejo Lor dan 

kelurahan Blotongan. 
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5. Sumur artesis Jalan Sukowati melayani kelurahan Kalicacing, kelurahan 

Mangunsari, dan kelurahan Kecandran. 

6. Sumur artesis Cebongan melayani kelurahan Ledok dan kelurahan Tegalrejo. 

7. Sumur artesis Tegalsari melayani kelurahan Kalibening dan kelurahan Sidorejo 

Kidul. 

Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan meliputi: 1) sistem 

penyediaan air minum, 2) sistem pengelolaan air limbah kota, 3) sistem persampahan 

kota, 4) sistem drainase kota, 5) penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan jalan pejalan kaki, 6) penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan jalur sepeda, 7) jalur evakuasi bencana, 8) sistem proteksi kebakaran. Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam rencana pengembangan 

infrastruktur perkotaan melaksanakan urusan pada poin 1), 2), 4) dan 5). 

Pasal 28 Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang sistem penyediaan air 

minum : 

1. Sistem penyediaan air minum meliputi sistem jaringan perpipaan dan non 

perpipaan; 

2. Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud diatas meliputi jaringan 

perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan kelompok masyarakat; 

3. Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM sebagaimana 

dimaksud meliputi kelurahan Kalibening, kelurahan Tingkir Lor, kelurahan Pulutan, 

kelurahan Tegalrejo, kelurahan Sidorejo Lor, kelurahan Blotongan, kelurahan 

Noborejo, kelurahan Mangunsari, kelurahan Kecandran, kelurahan Dukuh, 

kelurahan Salatiga, kelurahan Bugel, kelurahan Kumpulrejo, kelurahan Randuacir 

dan kelurahan Noborejo; 

4. Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola masyarakat meliputi 

kelurahan Bugel, kelurahan Kauman Kidul, kelurahan Sidorejo Lor, kelurahan 

Sidorejo Kidul, kelurahan Kalibening, kelurahan Tingkir Lor, kelurahan Noborejo, 

kelurahan Cebongan dan kelurahan Mangunsari; 

5. Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud meliputi jaringan non 

perpipaan yang dikelola oleh penduduk sendiri dan hidran umum bagi penduduk 

yang tidak mampu; 
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6. Rencana jaringan non perpipaan dikelola oleh penduduk sendiri meliputi 

kelurahan Blotongan, kelurahan Mangunsari, kelurahan Kecandran, kelurahan 

Pulutan dan kelurahan Salatiga; 

7. Rencana peningkatan hidran umum bagi penduduk yang tidak mampu meliputi 

kelurahan Bugel, kelurahan Cebongan, kelurahan Mangunsari, kelurahan 

Randuacir, kelurahan Kumpulrejo dan kelurahan Sidorejo Kidul. 

Poin nomor 2) sistem pengelolaan air limbah kota tercantum dalam pasal 29 

meliputi : 

1. Rencana sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem pembuangan air 

limbah setempat dan terpusat; 

2. Rencana sistem pembuangan air limbah setempat meliputi peningkatan kualitas 

septictank dan/atau cubluk, peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan 

tinja, dan peningkatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di kelurahan 

Kumpulrejo; 

3. Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat meliputi sistem air limbah 

mandiri skala kawasan di kelurahan Kutowinangun, kelurahan Salatiga, kelurahan 

Pulutan, kelurahan Kecandran, kelurahan Noborejo, kelurahan Tingkir Lor, dan 

kelurahan Tingkir Tengah dan pembangunan IPAL skala kawasan. 

Poin nomor 4) berupa sistem drainase kota, sebagaimana Pasal 31 Peraturan 

Daerah dimaksud, meliputi: 

1. Jaringan drainase primer; meliputi Saluran Kalitaman, Saluran Kalioso, Kali 

Kedungriris, Saluran Kutowinangun, Kali Tugu, Kali Jaten, Kali Jurang Buntung, 

Saluran Bugel Timur, Saluran Bugel Barat, Saluran Sarirejo, Saluran Tapen, Saluran 

Kauman, saluran Sucen, Saluran Kalisawo, Kali Gandu, Kali Ngemplak, Kali 

Sawahan, Kali Sraten, Kali Ngawen, Kali Andong, Kali Jetis, Kali Ngaglik, Saluran 

Cebongan, Kali Nanggulan, Sungai Jetis, Sungai Setro, dan Sungai Senjoyo. 

2. Jaringan drainase sekunder; meliputi Saluran Andong, Saluran Sidenan, Saluran 

kalicacing, Saluran Karanganyar, Saluran Progo, Saluran Jl. Jend. Sudirman, Saluran 

Tugu Barat, Saluran Tugu Timur, Saluran Andong, Saluran Kedung Kopyah, Saluran 

Kebon Samas, Saluran Kalipancur, Saluran Bulu, Saluran Pabelan, Saluran 

Blotongan, Saluran Banyuputih, Saluran Banjaran, Saluran Jl. Veteran, Saluran 

Kenteng, Saluran Cabean, Saluran Bendosari, Saluran Warak, Saluran Klampean, 

Saluran Noborejo, Saluran Brajan, Saluran Tegalrejo, Saluran Nanggulan, Saluran 
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Benoyo, Saluran Gendongan, Kalisari, Saluran Druju, Saluran Jamban, Saluran 

Tambak Boyo, Saluran Siluwing, Saluran Kalilondo, Saluran Sidali, Saluran Tingkir 

Tengah, Saluran Cengek, dan Saluran Isep-isep. 

3. Jaringan drainase tersier; meliputi saluran drainase di kawasan perumahan 

tersebar diwilayah Kota Salatiga. 

Pada pasal 32 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 mengatur 

poin no 5) penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan 

kaki meliputi : 

1. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat 

pelayanan kota meliputi koridor Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Diponegoro; 

2. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di kawasan 

lapangan Pancasila meliputi koridor Jalan Sukowati, jalan Brigjen Sudiarto, jalan 

Tentara Pelajar, jalan LMU Adi Sucipto dan keliling lapangan Pancasila;  

3. Rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan Sport and Youth Center di 

kelurahan Kecandran dan kelurahan Sidorejo Lor; 

4. Rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan strategis pendidikan tinggi di 

kelurahan Pulutan dan kelurahan Blotongan; 

5. Pengembangan jalur pejalan kaki di tiap subpusat pelayanan kota meliputi 

kelurahan Sidorejo Lor, kelurahan Sidorejo Kidul, kelurahan Randuacir dan 

kelurahan Mangunsari; 

6. Pengembangan jalur pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan 

orang dengan kebutuhan khusus; 

7. Rencana penyediaan sarana perabot jalur pejalan kaki sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

8. Pengembangan jalur jalan pejalan kaki disisi air berupa jalan inspeksi di seluruh 

jaringan irigasi meliputi Kedung Kopyah, Banyu Putih, Sinongko, Sucen, Aji Getas, 

Kedawung, Bonorejo, Sidenan A, Sidenan B, Tengah, Jamban, Benoyo, Sidali, 

Siluwing, Cengek, Senjoyo, Isep-isep, Tambak Boyo, Andong, Siandran dan 

Plampeyan. 

Tujuan penataan ruang kota Salatiga menurut RPJMD Kota Salatiga Tahun 

2017-2022 adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olah raga 

di kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan 

didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Untuk 
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mewujudkannya ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang yaitu kebijakan 

dan strategi pengembangan struktur ruang yang meliputi 1)pemantapan pusat 

pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, 2)peningkatan kualitas dan jangkauan 

pelayanan sistem prasarana dan sarana umum, 3)pengembangan sistem jaringan 

transportasi jalan yang memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan. Kebijakan dan 

strategi pola ruang serta kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis 

yang terdiri dari 1)pengembangan kawasan strategis sosial budaya, dan 

2)pengembangan strategis ekonomi yang meliputi :a)menetapkan kawasan strategis 

kota dengan fungsi perdagangan dan jasa, b)meningkatkan prasarana dan sarana 

perdagangan dan jasa berskala regional, dan c)meningkatkan jaringan prasarana dan 

fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. Rencana pengembangan kawasan 

strategis kota Salatiga meliputi : 1)penataan kawasan strategis, 2)peningkatan 

prasarana dan sarana pendukung kawasan strategis, dan 3)peningkatan kerjasama 

dengan pihak swasta dalam pengembangan kawasan strategis. 
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TABEL 3.4 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

NO. 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS 

DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 
PERMASALAHAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1.  Perwujudan Struktur Tata Ruang Kota dengan 

persebaran penyediaan pusat pelayanan umum. 

Pembagian Struktur Ruang Wilayah Kota 

masing-masing memiliki fungsi sebagai : 

a. Pusat Pelayanan Kota  

b. Subpusat Pelayanan Kota Sidorejo  

c. Subpusat Pelayanan Kota Sidomukti  

d. Subpusat Pelayanan Kota Argomulyo  

e. Subpusat Pelayanan Kota Tingkir  

f. Pusat Lingkungan 

1. Pelayanan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
melalui aspek penyelenggaraan 
perencanaan tata ruang, 
monitoring dan evaluasi serta 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
Pemanfaatan ruang 
mengedepankan keterpaduan 
sosial, ekonomi dan lingkungan 
untuk mencapai tujuan penataan 
ruang.  Permasalahan: 
a. Produk hukum daerah terkait 

dengan implementasi rencana 
tata ruang kota belum cukup 
lengkap akan memiliki risiko 
hukum. 

b. Keterlibatan OPD lain pada 
aspek perencanaan program 
dan produk hukumnya selain 
tata ruang penting untuk 
segera disusun untuk dapat 
dituangkan dalam zonasi pola 
ruang serta mewujudkan 
struktur ruang pada rencana 
tata ruang wilayah. 

 
 

a. Masih minimnya peran 
serta stakeholder baik 
tingkat pusat, provinsi 
maupun tingkat kota dalam 
penataan ruang sehingga 
memperlambat 
perwujudan rencana tata 
ruang kota  

b. perangkat hukum 
pendukung pada bidang 
lainnya seperti Bidang 
Gedung, Bidang Jalan, 
Bidang Perhubungan, 
Sumber daya air, 
Pertanian/Pangan, Bidang 
energi, dan lainnya yang 
belum mencapai 
sinkronisasi dan 
keterpaduan tujuan. 

 

a. Meningkatkan peran 
stakeholder untuk 
mempercepat legislasi 
produk hukum terkait 
penataan ruang  

b. Peningkatan anggaran 
penyusunan rencana tata 
ruang baik rencana umum, 
rencana rinci dan rencana 
tata bangunan dan 
lingkungan. 

c. Dukungan anggaran yang 
memadai untuk 
membangun program single 
data dan manajemen 
pembangunan kota yang 
komprehensif antar OPD 
dalam mendukung program 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang. 
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2.  Rencana pola ruang kota merupakan rencana 
distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna 
mengatur pemanfaatan ruang kota yang 
menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter 
kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang 
diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan 
kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan 
tersebut menggambarkan keterpaduan, keterkaitan 
dan keseimbangan perkembangan serta keserasian 
antar sektor pembangunan kota. 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
belum optimal dalam mewujudkan 
keterpaduan, keterkaitan dan 
keseimbangan perkembangan serta 
keserasian antar sektor pembangunan 
kota sehingga diperlukan revisi pada 
aspek materi teknis dan legalitas. 
 

a. Penyusunan RTRW 
melibatkan stakeholder 
memberikan tantangan 
yang tidak ringan, 
penyediaan aparat yang 
profesional pada OPD 
tidak mudah diperoleh.  

b. Belum disahkannya 
peraturan perundangan 
daerah tentang tata cara 
penegakan pelanggaran 
tata ruang  

c. Belum ada aparat  PPNS 
tata ruang pada OPD yang 
membidangi penegakan 
perda dan perwali 

 
 

a. Penyusunan kajian dan 
rancangan peraturan 
tentang penataan 
bangunan dan lingkungan 
kawasan strategis 
perdagangan dan jasa, 
(raperwali pedoman 
pendirian bangunan 
gedung, raperwali sanksi 
administratif, raperda 
rencana detail tata ruang, 
rencana tata bangunan dan 
lingkungan kawasan) 

b. Penyusunan revisi Rencana 
Tata Ruang Wilayah 

c. Penyediaan aparat dengan 
jabatan fungsional 
perencanaan tata ruang 
yang profesional dan 
penyediaan PPNS. 
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3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mengidentifikasi 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang akan dikaji dampaknya terhadap 

kondisi lingkungan hidup. Upaya dilakukan untuk mengidentifikasi KRP yang 

terkandung dalam rancangan RPJMD yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko 

lingkungan hidup signifikan. 

Salah satu strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Salatiga 2017-2022 dalam 

mencapai tujuan dan sasaran menurut misi kota Salatiga yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga salah satunya 

adalah Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang 

berwawasan lingkungan dengan strategi : 

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui revisi RTRW, 

penataan kawasan strategis perkotaan, penataan wajah kota, dan pembangunan 

landmark kota. 

2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui pembangunan 

jaringan irigasi, rehabilitasi secara intensif, pengelolaan sarana prasarana 

pengairan, dan peningkatan peran paguyuban pengguna air dalam pengelolaan 

jaringan irigasi. 

3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak 

pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan 

secara intensif, serta pemantauan status mutu air, udara dan tanah. 

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan 

prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan 

angkutan umum, pengembangan sistem management dan rekayasa lalu lintas 

serta pengembangan angkutan masal. 

Sedangkan arah kebijakannya adalah : 

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan 

prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan. 

2. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus rehabilitasi jaringan irigasi 

yang rusak. 

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan 

hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman. 
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4. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan 

prasarana transportasi. 

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung 

strategi dan arah kebijakan KLHS RPJMD 2017-2022 memiliki program sebagai berikut 

: 

 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 

 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan Lainnya 

 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga yang menjadi perhatian 

dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Salatiga yang menjadi permasalahan yang harus 

dipecahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga antara lain : 

 Sumber daya air dan debit air berkurang; 

 Masih banyaknya perubahan lahan tanpa ijin; 

 Drainase di pasar tidak lancar tersumbat, tiang pancang bangunan diatasnya; 

 Pencemaran sungai akibat limbah domestik seperti sampah, air MCK; 

 Belum adanya standarisasi bangunan gedung; 

 Belum tertatanya sistem drainase di salatiga; 

 Belum ada standarisasi saluran irigasi di Salatiga; 

 Saluran air dan pengairan banyak yang rusak dan kurang berfungsi; 

 Belum terstandarisasi jalan di kota Salatiga. 

Sedangkan faktor yang menjadi pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga ditinjau dari implikasi KLHS antara lain : 

 Luas wilayah kota salatiga ±5.678,110 Ha secara administratif terbagi menjadi 4 

kecamatan dan 23 kelurahan sehingga pembangunan sarana dan prasarana 

infrastruktur lebih merata; 

 Kota Salatiga terletak pada pada ketinggian 450-825 m dpl, sehingga secara 

topografi mengurangi potensi banjir; 
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 Dibangunnya tol Semarang-Solo yang melalui Salatiga membuka peluang 

pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penataan sarana dan prasarana 

infrastruktur kota Salatiga. 

Tabel 3.5 
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Analisis 

KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Hasil KLHS terkait Tugas dan 
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota 
Salatiga (Nama Program yang 

Memberikan Dampak 
Lingkungan 

Permasalahan 
Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Program Pembangunan 
Saluran Drainase/Gorong-
gorong 

- Belum tertatanya 
sistem drainase di 
salatiga 

- Drainase di pasar 
tidak lancar 
tersumbat, tiang 
pancang 
bangunan 
diatasnya 

- Saluran air dan 
pengairan banyak 
yang rusak dan 
kurang berfungsi 

Jumlah SDM 
masih 
terbatas, 
masyarakat 
kurang peduli 
dalam 
menjaga 
infrastruktur 
yang ada 

Kegiatan 
pembanguna
n dan 
pemeliharaa
n rutin 
drainase 
yang 
berkesinamb
ungan 
menata dan 
memperbaiki 
sistem 
drainase 
yang ada 

2 Program Pemanfaatan Ruang Masih banyaknya 
perubahan lahan 
tanpa ijin 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 

Sosialisasi 
tentang 
peraturan 
tata ruang 
pada 
masyarakat 

3 Program Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Belum ada 
pemetaan jalan 
dan jembatan di 
kota Salatiga 

Belum ada 
sistem jaringan 
jalan dan 
jembatan 

Sudah ada 
inventarisasi 
jalan 

4 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan Pengairan 
Lainnya 

- Pencemaran sungai 
akibat limbah 
domestik seperti 
sampah, air MCK 

- Belum ada 
standarisasi 
saluran irigasi di 
Salatiga 

Tingkat 
kesadaran 
masyarakat 
akan bahaya 
pencemaran 
lingkungan 
masih rendah 

- Kegiatan 
pemelihara
an jaringan 
irigasi tiap 
tahun 

- Sudah ada 
Rancangan 
Perda 
Irigasi 

5 Program Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

Sumber daya air 
dan debit air 
berkurang 

Sumber mata 
air kota 
Salatiga secara 
administratif 
berada pada 

Program 
penyediaan 
air baku 
untuk 4 
wilayah 
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wilayah 
kabupaten 
Semarang 

kelurahan 
rawan air 
bersih 

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Tujuan utama dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga adalah berperan serta dalam pencapaian visi dan misi Walikota-

Wakil Walikota Terpilih periode 2017-2022. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah meningkatkan kualitas 

penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan dan 

meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.  

Sedangkan tujuan dari Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta 

kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, 

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi 

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai 

masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa poin, dari 

poin-poin tersebut yang selaras dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah menyelenggarakan pembangunan di bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; dan menyelenggarakan pembangunan 

di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan 

infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 

sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam 

Renstra tahun 2015-2019 memuat sasaran strategis yang terkait dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :1)meningkatnya 

panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, 2)meningkatnya panjang jalan dan 

jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor, 3)meningkatnya 

panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor, 

4)meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, 

perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan, 
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5)meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi, 

6)meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan 

Informasi Jasa Konstruksi. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air 

dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah ada 2 sasaran strategis yang selaras dengan 

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga yaitu 

1)meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar 

sektor dan antar tingkat pemerintahan, 2)penyelesaian revisi RTRWP maupun RTRW 

Kab/Kota. Dalam menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan Dinas Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang Kota Salatiga memiliki 4 bidang strategis diantaranya bidang Bina 

Marga meliputi jalan dan jembatan, bidang Pengairan meliputi saluran drainase, talud, 

air minum dan sanitasi, dan bidang Gedung dan Jasa Konstruksi. 

Berdasarkan Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Salatiga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga memiliki beberapa urusan yang diatur didalamnya yaitu Rencana 

pengembangan sistem prasarana wilayah kota yang meliputi sistem jaringan 

transportasi darat, sistem jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan. 

 Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan 

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan.  

 Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem wilayah sungai, sistem 

jaringan irigasi, dan sistem pengelolaan air baku. 

 Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan meliputi sistem penyediaan air 

minum, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem 

drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan 

pejalan kaki, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 

jalursepeda, jalur evakuasi bencana, dan sistem proteksi kebakaran. 

Dari hal-hal diatas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah peraturan tentang jaringan jalan, sistem 

jaringan irigasi, sistem pengelolaan air baku, sistem penyediaan air minum, sistem 

pengelolaan air limbah kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan 

prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan penyediaan dan pemanfaatan 

prasarana dan sarana jaringan jalursepeda. 
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Salah satu strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Salatiga 2017-2022 dalam 

mencapai tujuan dan sasaran menurut misi kota Salatiga yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga salah satunya 

adalah Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang 

berwawasan lingkungan. Sedangkan arah kebijakannya adalah peningkatan kualitas 

perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan 

strategis perkotaan, peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus rehabilitasi 

jaringan irigasi yang rusak, peningkatan pengawasan dan pengendalian 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri 

dan kawasan permukiman, dan peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas 

pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi. 

Dari uraian diatas terdapat beberapa permasalahan utama yang harus dipecahkan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, antara lain : 

1. Masih rendahnya kesadaran petani pemakai air dalam pengelolaan air irigasi; 

2. Masih terdapat saluran irigasi dalam kondisi rusak; 

3. Adanya jaringan irigasi yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses 

pembangunan jaringan irigasi; 

4. Kurang terintegrasi pembangunan drainase kota dan lingkungan; 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jaringan drainase yang 

sudah terbangun; 

6. Terdapat 4 kelurahan masih kategori rawan air bersih (kelurahan Randuacir, 

Kumpulrejo, Blotongan dan Noborejo); 

7. Masih terdapat wilayah yang belum teraliri air bersih baik dari PDAM maupun dari 

pembangunan yang diselenggarakan oleh OPD teknis; 

8. Tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, secara administrasi  tergantung 

pada wilayah/kabupaten sekitar; 

9. Masih tercampurnya limbah rumah tangga maupun industri ke saluran drainase 

kota maupun irigasi; 

10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB; 

11. Banyaknya banguna liar terutama diatas jaringan irigasi yang melalui perkotaan; 

12. Masih rendahnya ketersediaan RTH yang baru tersedia 12,11 %; 

13. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (Rumija); 

14. Terjadinya alih fungsi lahan, terutama pada wilayah pertanian; 
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15. Sempitnya jalan-jalan di kota Salatiga sehingga tidak nyaman bagi pengguna jalan 

dan fasilitas pelengkap jalan menjadi terbatas; 

16. Jaringan drainase yang tidak sesuai kapasitasnya dan berada diatas jalan sehingga 

air hujan tidak tertampung dan merusak jalan; 

17. Adanya jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase belum memadai; 

18. Kurangnya minat pelaku jasa konstruksi dalam mengajukan tenaga untuk 

mendapatkan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 

19. Kurangnya informasi mengenai jasa konstruksi pada masyarakat umum. 

 

Berbagai permasalahan yang kita hadapi tersebut diatas dapat dirangkum menjadi 

isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga 2017-2022, yaitu : 

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi 

yang terintegrasi; 

2. Belum optimalnya perencanaan dan pemeliharaan jaringan drainase; 

3. Masih ada wilayah yang belum terjangkau air bersih; 

4. Kurangnya ketersediaan sarana air limbah sistem komunal; 

5. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap RTRW yang masih rendah; 

6. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan jalan dan fasilitas 

pelengkapnya; 

7. Kurangnya peran aktif para pelaku jasa konstruksi dalam memperoleh informasi. 

Berikut tabel rumusan isu strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga Tahun 2017-2022 : 
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Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan pengelolaan  sistem  

irigasi primer  dan sekunder pada  

daerah  irigasi  yang luasnya kurang 

dari 1000 ha  dalam 1  (satu) Daerah 

kabupaten/kota.

menyelenggarakan pengembangan dan 

pengelolaan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi yang 

luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 

(satu) Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka meningkatkan 

pengelolaan sumber daya air

Luas lahan pertanian yang teraliri 

air irigasi

Panjang saluran irigasi / Luas 

lahan budidaya pertanian

Masih rendahnya kesadaran Petani 

Pemakai air dalam pengelolaan air 

irigasi

Tersedianya jaringan irgasi dalam 

kondisi baik

Luas irigasi kabupaten dalam 

kondisi baik /

Luas irigasi kabupaten x100%

Masih terdapatnya saluran irigasi dalam 

kondisi rusak 

Adanya jaringan irigasi yang sulit 

terjangkau sehingga menghambat 

proses pembangunan jaringan irigasi

Drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem 

drainase yang terhubung langsung 

dengan sungai dalam Daerah 

kabupaten/kota

melaksanakan pengelolaan dan 

pengembangan sistem drainase yang 

terhubung langsung dengan sungai 

dalam Daerah sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan pengelolaan drainase

Terbangun dan terpeliharannya 

sistem jaringan drainase skala 

kawasan dan skala kota

Persentase Drainase dalam 

kondisi baik/ pembuangan 

aliran air tidak tersumbat 

Kurang terintegrasi pembangunan 

drainase kota dan lingkungan 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

memelihara jaringan drainase yang 

sudah terbangun

Air Minum Pengelolaan dan pengembangan SPAM 

di Daerah kabupaten/kota .

menyelenggarakan pengelolaan dan 

pengembangan sistem penyediaan air 

minum di Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka meningkatkan 

pengelolaan air minum

Tersedianya akses air minum layak 

dengan akses berkelanjutan bagi 

masyarakat

Jumlah penduduk dengan akses 

terhadap sumber air minum 

yang terlindungi dan 

berkelanjutan/ Jumlah 

penduduk seluruhnya x100%

Terdapat 4 Kelurahan masih kategori 

rawan air bersih yaitu Kelurahan 

Randuacir, Kumpulrejo, Blotongan dan 

Noborejo

Masih terdapat wilayah yang belum 

teraliri air bersih baik dari PDAM 

maupun dari pembangunann yang 

diselenggarakan SKPD teknis

Tidak memiliki sumber mata air yang 

mencukupi, secara adminstrasi 

tergantung pada wilayah/kabupaten 

sekitar

Air Limbah Pengelolaandan pengembangan    

sistem air limbah domestik dalam 

Daerah kabupaten/kota.

menyelenggarakan pengelolaan dan 

pengembangan sistem air limbah 

domestik dalam Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan pengelolaan air limbah

Tersedianya rumah tangga yang 

terlayani IPAL sistem komunal

Jumlah KK terlayani sistem 

komunal / jumlah penduduk x 

100%

Masih tercampurnya limbah rumah 

tangga maupun industri ke saluran 

drainase kota maupun irigasi.

Kurangnya ketersediaan sarana air 

limbah sistem komunal

Bangunan Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di   

wilayah Daerah kabupaten/kota,     

termasuk pemberian   izin   mendirikan 

bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi 

bangunan gedung.

menyelenggarakan penyelenggaraan 

bangunan gedung di wilayah Daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

rangka penyelenggaraan penataan 

ruang

Rasio Bangunan ber-IMB Jumlah bangunan ber – IMB / 

Jumlah bangunan

Masih kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk mengajukan IMB

Banyaknya bangunan liar terutama 

diatas jaringan irigasi yang melalui 

perkotaan

Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang 

Daerah kabupaten/kota.

menyelenggarakan penyelenggaraan 

penataan ruang Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mewujudkan rencana tata ruang Daerah

Rasio   Ruang   Terbuka  Hijau  per  

Satuan  Luas  Wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau / Luas 

wilayah ber HPL/HGB

Masih rendahnya ketersediaan RTH 

yang baru tersedia sebesar 12,11%

Masih rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam pemanfaatan ruang (Rumija)

Terjadinya alih fungsi lahan, terutama 

pada wilayah pertanian

Jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. melaksanakan penyelenggaraan jalan 

kota sesuai dengan lingkup tugas Seksi 

berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka meningkatkan 

pelayanan umum

Tersedianya jalan kabupaten/kota 

dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dalam 

kondisi baik  /Panjang seluruh 

jalan kabupaten di daerah 

tersebut  x100%

Sempitnya jalan-jalan di kota Salatiga, 

sehingga tidak nyaman bagi pengguna 

jalan dan fasilitas pelengkap jalan 

menjadi terbatas

Jaringan drainase yang tidak sesuai 

kapasitas dan berada di atas jalan 

sehingga air hujan tidak tertampung dan 

merusak jalan

Tersedianya  jalan   yang memiliki    

trotoar    dan drainase/saluran 

pembuangan air (minimal  1,5 m)

Panjang jalan yang memiliki 

trotoar dan dranesi  (Km)/

Panjang seluruh jalan 

kabupaten  (Km) x100%

Adanya jalan yangbelum memiliki 

trotoar dan drainase yang memadai

Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pelatihan tenaga 

terampil konstruksi.

menyelenggarakan penyelenggaraan 

pelatihan tenaga terampil konstruksi 

sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

rangka penyelenggaraan jasa konstruksi

Tersedianya lembaga jasa 

konstruksi yang memiliki tenaga 

bersertifikat

Jumlah lembaga jasa konstruksi 

yang memiliki tenaga 

bersertifikat ahli / Jumlah 

lembaga jasa konstruksi x 

100%

Kurangnya minat para pelaku jasa 

konstruki dalam mengajukan tenaga 

untuk mendapat pelatihan tenaga 

terampil konstruksi

Penyelenggaraan    sistem informasi 

jasa konstruksi cakupan Daerah 

kabupaten/kota

menyelenggarakan penyelenggaraan 

sistem informasi jasa konstruksi 

cakupan Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka penyelenggaraan 

jasa konstruksi

Terselenggaranya sistem informasi 

jasa konstruksi

Jumlah lembaga jasa konstruksi 

yang mengikuti sosialisasi jasa 

konstruksi / Jumlah lembaga 

jasa konstruksi x 100%

Kurangnya informasi mengenai jasa 

konstruksi pada masyarakat umum

Bidang/Sub Urusan

Kewenangan Sesuai UU 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat Daerah Sesuai 

perwal tusi

Permasalahan yang Dihadapi 

Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja yang 

Terkait
Rumus Indikator

Kurangnya peran aktif para pelaku jasa 

konstruksi dalam memperoleh informasi 

Tingkat ketaatan masyarakat terhadap 

RTRW yang masih rendah

Belum terintegrasinya perencanaan 

pembangunan jalan dan fasilitas 

pelengkapnya

Isu Strategis

Masih ada wilayah yang belum 

terjangkau air bersih

Belum optimalnya perencanaan 

pembangunan dan peningkatan jaringan 

irigasi yang terintegrasi

Belum optimalnya perencanaan dan 

pemeliharaan jaringan drainase 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan 

membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat 

positif yang ringkas. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator 

kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga anatara lain : 

1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pengairan 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah tersedianya jaringan irigasi 

kondisi baik 

2. Memenuhi kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah terpenuhinya kebutuhan air 

minum yang layak bagi masyarakat 

3. Terciptanya lingkungan yang sehat 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah tersedianya jaringan 

pembuangan air limbah sistem komunal 

4. Wajah Kota yang tertata dengan baik 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah meningkatnya kualitas 

penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

5. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah tersedianya jalan kondisi 
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mantap yang terintegrasi dengan fasilitas pelengkap jalan 

6. Menciptakan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah tersedianya drainase dalam 

kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 

7. Bertambahnya pengetahuan bagi pelaku jasa konstruksi 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah terselenggaranya bimbingan 

teknis dan sosialisasi bagi pelaku jasa konstruksi 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator 

kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2017-2022 
 

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran Target 
Akhir 

Renstra 
Strategi Kebijakan Program 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2022 

Meningkatkan 
kuantitas, 
kualitas dan 
fungsi sarana 
prasarana 
pengairan  

Persentase jaringan 
irigasi kondisi baik 

Tersedianya jaringan 
irigasi kondisi baik 

- Rasio Jaringan Irigasi % 82 90 95 100 100 100 100 Meningkatkan ketersediaan 
air irigasi bagi pertanian 
melalui operasional 
pemeliharaan jaringan irigasi, 
dan peningkatan peran 
paguyupan pengguna air 
dalam pengelolaan air irigasi 

Peningkatan 
jaringan irigasi 
dengan fokus 
kepada 
operasional 
pemeliharaan 
jaringan irigasi 

Program 
Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan 
Pegairan Lainnya 

  - Persentase irigasi 
kabupaten dalam 
kondisi baik 

% 66,98 69 70 71 72 73 73 Meningkatkan kualitas dan 
fungsi jaringan irigasi bagi 
pertanian melalui 
pembangunan dan 
rehabilitasi jaringan irigasi  
secara intensif. 

Peningkatan 
kinerja pelayanan 
irigasi dengan 
fokus kepada 
pembangunan 
dan rehabilitasi 
jaringan irigasi 
yang rusak 

Memenuhi 
kebutuhan air 
minum yang 
layak bagi 
masyarakat 

Presentase akses air 
minum yang layak bagi 
masyarakat 

Terpenuhinya 
kebutuhan air 
minum yang layak 
bagi masyarakat 

- Persentase penduduk 
berakses air minum 

% 57,78 78 89 100 100 100 100 Meningkatkan ketersediaan 
air bersih yang layak minum 
bagi masyarakat melalui 
penyediaan sumur-sumur air 
tanah, penambahan distribusi 
penyediaan air baku, 
pencarian sumber air bersih 
baru dan pelatihan 
pengolahan air minum 

Peningkatan 
jaringan air bersih 
yang layak 
minum bagi 
masyarakat 
dengan fokus 
pada pengadaan 
sumur bor dan 
perpipaan 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan Air 
Minum dan Air 
Limbah 

          

              

    Program 
Penyediaan Dan 
Pengelolaan Air 
Baku 

Terciptanya 
lingkungan yang 
sehat 

Presentase akses 
sanitasi 

Tersedianya jaringan 
pembuangan air 
limbah sistem 
komunal 

- Pesentase rumah 
tangga yang terlayani 
limbah sistem komunal 

orang 95 96,97 98 100 100 100 100 Meningkatkan akses terhadap 
sanitasi melalui pemenuhan 
kebutuhan  ketersediaan 
sarana sanitasi 

Penyediaan 
sarana sanitasi 
bagi masyarakat 
dengan fokus 
pada 
pembangunan 
IPAL Komunal  

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan Air 
Minum dan Air 
Limbah 
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Wajah Kota yang 
tertata dengan 
baik  

Presentase wajah kota 
yang tertata dengan 
baik 

Meningkatnya 
kualitas penataaan 
ruang dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 

- Rasio Bangunan ber-
IMB 

% 30 30,5 31 31,5 32 32,5 32,5 Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan penataan 
ruang dengan meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan 
aturan tata bangunan yang 
berlaku 

Mempermudah 
dalam pelayanan 
proses pengajuan 
rekomendasi dan 
penegakan 
aturan yang 
berlaku melalui 
pengendalian 
tata ruang 

Program 
Pengendalian Tata 
Ruang 

                      Program 
Pemanfaatan Tata 
Ruang 

Meningkatkan 
kenyamanan 
pengguna jalan 

Tersedianya jalan 
kondisi mantap yang 
terintegrasi dengan 
fasilitas pelengkap 
jalan 

- Presentase jalan 
kabupaten/kota dalam 
kondisi baik 

% 77,69 87 88,5 89,5 91 93 95 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas jalan melalui 
pembangunan dan 
rehabilitasi jalan 

Peningkatan 
kemantapan jalan 
dengan fokus 
pada  jalan dalam 
kondisi rusak  

- Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

- Presentase  jalan   
yang memiliki    trotoar    
dan drainase/saluran 
pembuangan air 
(minimal  1,5 m) 

% 60 63 69 72 74 77 77 Meningkatkan kenyamanan 
pengguna jalan dengan 
memperbaiki fasilitas 
pelengkap jalan 

Peningkatan 
fasilitas 
pelengkap jalan 
dengan fokus 
pada 
pembangunan 
dan 
pemeliharaan 
trotoar dan 
drainase di wilyah 
perkotaan 

- Program 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

Menciptakan 
drainase dalam 
kondisi baik/ 
pembuangan 
aliran air tidak 
tersumbat  

Tersedianya drainase 
dalam kondisi baik/ 
pembuangan aliran 
air tidak tersumbat  

- Persentase Drainase 
dalam kondisi baik/ 
Panjang saluran 
drainase seluruhnya 

% 30 34,55 35 52,62 70,69 88,76 100 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas drainase melalui 
pembangunan dan 
pemeliharaan/rehabilitasi 
drainase 

Peningkatan 
jaringan drainase 
dalam kondisi 
baik dengan 
fokus pada 
pemeliharaan 
dan rehabilitasi 
drainase 

Program 
Pembangunan 
Saluran Drainase/ 
Gorong-gorong 

Bertambahnya 
pengetahuan 
bagi pelaku jasa 
konstruksi 

  Terselenggaranya 
bimbingan teknis 
dan sosialisasi bagi 
pelaku jasa 
konstruksi 

- Presentase lembaga 
jasa konstruksi yang 
memiliki tenaga 
bersertifikat 

% 60 66 72 79 86 94 94 Meningkatkan pelayanan 
terhadap pelaku jasa 
konstruksi dalam 
mendapatkan sertifikat 
keahlian 

Penyediaan 
bimbingan teknis 
bagi tenaga ahli 
jasa konstruksi 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur  

  - Prosentase pelaku jasa 
konstruksi yang 
mendapat informasi 
jasa konstruksi 

% 60 66 72 79 86 94 94 Meningkatkan pemahaman 
mengenai informasi jasa 
konstruksi 

Peningkatan 
layanan informasi 
peraturan jasa 
konstruksi 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

 
 
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga   

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, maka dirumuskan strategi 

dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Salatiga Tahun 2017-2022 sebagai berikut : 

5.1.1. Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui operasional 

pemeliharaan jaringan irigasi, dan peningkatan peran paguyupan pengguna 

air dalam pengelolaan air irigasi; 

2. Meningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui 

pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi  secara intensif; 

3. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat 

melalui penyediaan sumur-sumur air tanah, penambahan distribusi 

penyediaan air baku, pencarian sumber air bersih baru dan pelatihan 

pengolahan air minum; 

4. Meningkatkan akses terhadap sanitasi melalui pemenuhan kebutuhan  

ketersediaan sarana sanitasi; 

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan tata bangunan yang 

berlaku; 

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui 

peninjauan dokumen RTRW dan penataan wajah kota; 

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan melalui pembangunan dan 

rehabilitasi jalan; 

8. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dengan memperbaiki fasilitas 

pelengkap jalan; 
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9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase melalui pembangunan dan 

pemeliharaan/rehabilitasi drainase; 

10. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam 

mendapatkan sertifikat keahlian; 

11. Meningkatkan pemahaman mengenai informasi jasa konstruksi. 

5.1.2. Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan jaringan irigasi dengan fokus kepada operasional 

pemeliharaan jaringan irigasi; 

2. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan 

dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak; 

3. Peningkatan jaringan air bersih yang layak minum bagi masyarakat dengan 

fokus pada pengadaan sumur bor dan perpipaan; 

4. Penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat dengan fokus pada 

pembangunan IPAL Komunal; 

5. Mempermudah dalam pelayanan proses pengajuan rekomendasi dan 

penegakan aturan yang berlaku melalui pengendalian tata ruang; 

6. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan 

prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan; 

7. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada  jalan dalam kondisi 

rusak; 

8. Peningkatan fasilitas pelengkap jalan dengan fokus pada pembangunan dan 

pemeliharaan trotoar dan drainase di wilyah perkotaan; 

9. Peningkatan jaringan drainase dalam kondisi baik dengan fokus pada 

pemeliharaan dan rehabilitasi drainase; 

10. Penyediaan bimbingan teknis bagi tenaga ahli jasa konstruksi; 

11. Peningkatan layanan informasi peraturan jasa konstruksi. 

 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah 

tercantum pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 
Visi : Salatiga yang SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN, SEJAHTERA, MANDIRI  dan BERMARTABAT 

Misi: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan 
lingkungan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan 
kuantitas, kualitas 
dan fungsi sarana 
prasarana pengairan 

Tersedianya jaringan 
irigasi kondisi baik 

1. Meningkatkan 
ketersediaan air irigasi 
bagi pertanian melalui 
operasional 
pemeliharaan jaringan 
irigasi, dan peningkatan 
peran paguyupan 
pengguna air dalam 
pengelolaan air irigasi 

2. Meningkatkan kualitas 
dan fungsi jaringan 
irigasi bagi pertanian 
melalui pembangunan 
dan rehabilitasi 
jaringan irigasi  secara 
intensif 

1. Peningkatan jaringan 
irigasi dengan fokus 
kepada operasional 
pemeliharaan 
jaringan irigasi 

2. Peningkatan kinerja 
pelayanan irigasi 
dengan fokus kepada 
pembangunan dan 
rehabilitasi jaringan 
irigasi yang rusak 

Memenuhi 
kebutuhan air 
minum yang layak 
bagi masyarakat 

Terpenuhinya 
kebutuhan air minum 
yang layak bagi 
masyarakat 

Meningkatkan 
ketersediaan air bersih 
yang layak minum bagi 
masyarakat melalui 
penyediaan sumur-sumur 
air tanah, penambahan 
distribusi penyediaan air 
baku, pencarian sumber 
air bersih baru dan 
pelatihan pengolahan air 
minum 

Peningkatan jaringan 
air bersih yang layak 
minum bagi 
masyarakat dengan 
fokus pada pengadaan 
sumur bor dan 
perpipaan 

Terciptanya 
lingkungan yang 
sehat 

Tersedianya jaringan 
pembuangan air 
limbah sistem 
komunal 

Meningkatkan akses 
terhadap sanitasi melalui 
pemenuhan kebutuhan  
ketersediaan sarana 
sanitasi 

Penyediaan sarana 
sanitasi bagi 
masyarakat dengan 
fokus pada 
pembangunan IPAL 
Komunal 

Wajah Kota yang 
tertata dengan baik 

Meningkatnya kualitas 
penataaan ruang dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 

Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan 
penataan ruang dengan 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan aturan 
tata bangunan yang 
berlaku 

Mempermudah dalam 
pelayanan proses 
pengajuan 
rekomendasi dan 
penegakan aturan yang 
berlaku melalui 
pengendalian tata 
ruang 

Meningkatkan 
kenyamanan 
pengguna jalan 

Tersedianya jalan 
kondisi mantap yang 
terintegrasi dengan 
fasilitas pelengkap 
jalan 

1.Tersedianya jalan 
kondisi mantap yang 
terintegrasi dengan 
fasilitas pelengkap 
jalan 

2.Meningkatkan 

1.Peningkatan 
kemantapan jalan 
dengan fokus pada  
jalan dalam kondisi 
rusak 

2.Peningkatan fasilitas 
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Visi : Salatiga yang SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN, SEJAHTERA, MANDIRI  dan BERMARTABAT 

Misi: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan 
lingkungan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

kenyamanan pengguna 
jalan dengan 
memperbaiki fasilitas 
pelengkap jalan 

pelengkap jalan 
dengan fokus pada 
pembangunan dan 
pemeliharaan 
trotoar dan drainase 
di wilyah perkotaan 

Menciptakan 
drainase dalam 
kondisi baik/ 
pembuangan aliran 
air tidak tersumbat 

Tersedianya drainase 
dalam kondisi baik/ 
pembuangan aliran air 
tidak tersumbat 

Meningkatkan kualitas 
dan kuantitas drainase 
melalui pembangunan 
dan 
pemeliharaan/rehabilitasi 
drainase 

Peningkatan jaringan 
drainase dalam kondisi 
baik dengan fokus 
pada pemeliharaan 
dan rehabilitasi 
drainase 

Bertambahnya 
pengetahuan bagi 
pelaku jasa 
konstruksi 

Terselenggaranya 
bimbingan teknis dan 
sosialisasi bagi pelaku 
jasa konstruksi 

1.Meningkatkan 
pelayanan terhadap 
pelaku jasa konstruksi 
dalam mendapatkan 
sertifikat keahlian 

2.Meningkatkan 
pemahaman mengenai 
informasi jasa 
konstruksi 

1.Penyediaan 
bimbingan teknis bagi 
tenaga ahli jasa 
konstruksi 

2. Peningkatan layanan 
informasi peraturan 
jasa konstruksi 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Rencana Program dan Kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 antara lain : 

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik 

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 

e. Penyediaan Alat tulis Kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 

g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan 

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

j. Penyediaan  makanan dan minuman 

k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 

l. Penyediaan Jasa Administrasi dan Keamanan 

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

a. Pembangunan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

e. Pengadaan Mebeleur 

f. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor 

g. Pemeliharaan rutin /berkala  Gedung Kantor 

h. Pemeliharaan rutin  Kend. Dinas/Operasional 

i. Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor 

j. Rehabilitasi Sedang/Berat  Gedung Kantor 
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C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya 

b. Pengadaaan pakaian kerja lapangan 

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 

b. Pencapaian Pelaksanaan SPM dan penyusunan SOP 

E. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

b. Bimbingan Teknis sertifikasi tenaga terampil 

c. Pengembangan Jaringan Kerja 

F. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG 

a. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

G. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 

a. Penyusunan Sistem informasi / Data Base Jalan 

b. Penyusunan Sistem informasi / Data Base Jembatan 

H. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 

a. Perencanaan Pembangunan jalan 

b. Perencanaan Pembangunan jembatan 

c. Perencanaan Pembangunan Trotoar 

d. Pembangunan Jalan 

e. Pembangunan Jembatan 

f. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 

g. Peningkatan Jalan 

h. Pembangunan Trotoar 

I. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 

a. Perencanaan pengembangan infrastruktur 

J. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 

a. Pembinaan dan Pengawasan Perijinan 

K. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 

a. Inspeksi Kondisi Jalan 
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L. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 

a. Pengadaan Alat-alat Berat 

b. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 

M. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 

a. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 

b. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 

c. Rehabilitasi / pemeliharaan trotoar 

N. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN 

JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 

a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 

d. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 

e. Peningkatan Jaringan Irigasi 

O. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU 

DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 

a. Peningkatan parstisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan 

sumber daya air lainnya 

b. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 

P. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG 

a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong 

b. Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong 

Q. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/ BRONJONG 

a. Perencanaan turap/ talud/  bronjong 

b. Pembangunan turap/talud/ bronjong 

R. PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG GORONG 

a. Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong 

S. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 

a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 

b. Pembangunan sumur-sumur air tanah 

c. Peningkatan distribusi penyedia air baku 
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T. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 

a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 

b. Fasilitas pembinaan tehnik pengolahan air minum 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan saran dan prasarana air minum 

d. Rehabilitasi/pemeliharaan saran dan prasarana air limbah 

e. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Bagi MBR 

f. Pembangunan IPAL Komunal 

U. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana Tata Ruang 

b. Revisi Rencana Tata Ruang 

c. Survey dan pemetaan 

d. Penyusunan KLHS 

V. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 

a. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 

b. Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang 

c. Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

d. Survey dan pemetaan 

e. Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang 

W. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

a. Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang 

b. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

c. Pengawasan pemanfaatan ruang 

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

e. Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang 

X. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 

a. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

b. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 
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Tabel 5.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 

Tujuan Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
tujuan, 

Sasaran, 
Program 

(outcome) 
dan 

Kegiatan 
(output) 

Data 
CapaianpadaTahunAwalPerencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
perangkat 

daerah 
Penanggung-

jawab 

2018 2019 2020 2021 2022 KondisiKinerjapadaAkhirPeriodeRenstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Tujuan 
1 

Sasaran 
1 

 Program 
....... 

  
             

   Kegiatan......                

Tujuan 
1 

Sasaran 
2 

 Program 
....... 

  
             

   Kegiatan......                

   Dst ....                

Tujuan 
2 

Sasaran 
1 

 Program 
....... 

  
             

   Kegiatan......                

                   

 

Keterangan: Isian tabel diatas ambil dari excell sheet “Bab V 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengacu pada 

tujuan dan sasaran pada RPJMD. Tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kota Salatiga periode 

2017-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung 

pertumbuhan wilayah secara merata 

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran 

pembuangan limbah   

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan 

perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup. 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk 

Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk 

kenyamanan dan kelancaran transportasi 

2. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

3. Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta 

pembuanga air limbah  

4. Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih 

sebagai kebutuhan dasar masyarakat 

5. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan 

publik  

Berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD maka Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga dalam lima tahun tertuang dalam Tabel 7.1. 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 

 

Indikator 
Sat
uan 

Kondisi 
Awal 

(2016) 

Target Kinerja 

Kondisi Akhir RPJMD (2022) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

% 

                              

Program 
Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Goro
ng-Gorong 

  

    1.670.930   2.546.000   4.300.000   4.450.000   4.850.000   5.250.000   23.066.930 

Persentase 
Drainase 
kondisi baik 

  90,87 92   94 

 

96 

 

97 

 

97 

 

98       

Program 
Pembangunan 
Turap/Talud/Br
onjong 

  

    5.065.025   3.620.000   3.700.000 

4.190.000 

  

4.100.000 

  

  

4.420.000   16.805.025 

Panjang 
sungai berturap 

m 
                 
1.500  

                     
1.700  

                                   
1.300  

                                   
2.400  

                                   
2.400  

                         
2.400  

                        
2.400  

      

Program 
Rehabilitasi/Pe
meliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

  

    2.300.000   2.000.000   3.400.000 

  

3.400.000 

  

3.400.000 

  

3.400.000   3.400.000 

Persentase 
jalan kondisi 
baik 

% 
77,69 82,77   83,84   86,72   89,57   91,45   93,26   93,26   

Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

  

    73.134.909.1
35 

  81.425.625.0
00 

  9.891.300.00
0 

  120.558.000.
000 

  69.958.000.0
00 

  84.668.000.00
0 

    

Panjang 
jalan dan 
jembatan yang 
terbangun dan 
meningkat 
kapasitas 
maupun 
konstruksinya 

m2 

                 
6.500  

                     
2.000  

                                   
8.000  

                                   
1.000  

                                   
1.000  

                         
1.000  

                        
1.000  

                           
1.000  

  

Program 
Pembangunan 
Sistem 
Informasi/ 
database Jalan 

  

                       
200.000.000  

                     
300.000.000  

                     
500.000.000  

                     
500.000.000  

                     
500.000.000  

                        
500.000.000  

    

Tersediany
a data base 
jalan dan 
jembatan 

dok 

3 3   3   3   3   3   3   3   
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Program 
Perencanaan 
Jalan dan 
Jembatan 

  

                       
800.000.000  

                     
800.000.000  

                     
800.000.000  

                     
800.000.000  

                     
800.000.000  

                        
800.000.000  

                         
800.000.000  

Tersediany
a dokumen 
perencana1n 
jalan dan 
jembatan 

dok 

  10   10   10   10   10   10   10   

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kebinamargaan 

  

    55.000.000   55.500.000   54.000.000 

  

27.500.000 

  

10.000.000 

  

10.000.000   10.000.000 

Persentase 
peralatan 
kebinamargaan 
dalam kondisi 
baik 

% 

90 90   90   90   90   90   90   90   

Program 
Pengembangan 
dan 
Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan 
Jaringan 
Pengairan 
Lainnya 

  

    8.116.330   8.616.000   35.155.000   12.675.000   2.515.000   3.025.000     

Rasio 
jaringan irigasi  

m/ 
ha 

39 39   39   39   39   39   39   39   

Program 
Penyediaan 
dan 
Pengelolaan Air 
Baku 

      2.100.000   3.382.500   2.000.000   2.120.000   2.240.000   2.360.000   14.202.500 

Persentase 
Pemenuhan air 
baku 

% 77,00 81,00   85,00   89,00   93,00   95,00   97,00   100,00   

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan Air 
Minum dan Air 
Limbah 

          10.395.000   9.840.000   10.315.000   11.315.000   12.370.000   54.235.000 

Persentase 
rumah tangga 
dengan akses 
air bersih 

%   94,16                           

Persentase 
rumah tangga 
dengan akses 
air sanitasi 
layak 

%   77,15                           

Program 
Rehabilitasi / 
Pemeliharaan 
Saluran 
Drainase / 
Gorong - 
Gorong 

      1.157.590   1.629.375   7.265.000   8.008.000   8.766.500   9.540.000     
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Persentase 
Drainase dalam 
kondisi baik/ 
pembuangan 
aliran air tidak 
tersumbat  

% 90,87 92 

 

94 

 

96 

 

97 

 

97 

 

98   98   

Program 
Pengembangan 
Wilayah 
Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

                              0 

                                  

Program 
Pengawasan 
Jasa Konstruksi 

      25.975   27.175   60.000   65.000   70.000   75.000     

Persentase 
tersedianya 7 
(tujuh) layanan 
informasi jasa 
konstruksi 
Tingkat 
Kabupaten 
pada Sistem 
Informasi 
Pembina Jasa 
Konstruksi 
(SIPJAKI) 

% 

100 100   100   100   100   100   100   100   

Program 
Perencanaan 
Tata Ruang 

  
                               

196.919  
                             

291.500  
                             

195.000  
                             

130.000  
                             

140.000  

 

                              
400.000  

  1.353.419 

Tersediany
a dokumen 
Rencana Tata 
Bangunan dan 
Lingkungan 

dok 2 2 

 

2   2   2   2   1   13   

Program 
Pemanfaatan 
Ruang 

  
    340.130   416.000   570.000 

  
630.000 

  
620.000 

  
630.000   3.206.130 

Persentase 
rekomedasi 
pemanfaatan 
tata ruang 

% 

100 100   100   100   100   100   100   100   

Program 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

  

                            0 

Persentase 
bangunan 
gedung ber-
IMB  

% 32,81 33,26 

  

33,70 

 

34,15 

 

34,60 

 

35,04 

 

35,49 

 

40,00   

Jumlah ijin 
IMB yang 
diterbitkan 

  291 523                           

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

      1.582.905   1.153.000   1.357.650 

  

1.523.625 

  

1.697.191 

  

1.902.334   9.216.705 
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Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
prasarana 
Aparatur 

      6.664.324   58.766.680   48.792.000 

  

68.442.000 

  

74.750.000 

  

10.357.500   267.772.504 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

      337.377   1.250.000   135.000 

  

145.000 

  

155.000 

  

165.000   2.187.377 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

      78.244   90.000   104.500 

  

114.500 

  

126.000 

  

138.500   651.744 

Program 
Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  

        100.000   800.000   100.000   100.000   100.000 

  

1.200.000 

Program 
Inspeksi 
Kondisi Jalan 
da Jemabatan 

  

                               
300.000  

                             
300.000  

                             
300.000  

                             
300.000  

                             
300.000  

                                
300.000  

  

                               
300.000  

Jumlah 
dokumen survei 
kondisi jalan, 
kecepatan 
perjalanan dan 
LHR 

Dok 

1,00 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa 

transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017-2018 dengan tetap berpedoman pada 

RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025. 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan 

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama 

yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini 

dapat tercapai. 

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk 

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, maka perlu dilakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan 

kegiatan Renstra secara berkala.  
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5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau 

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

 

 

 


