
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa

dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945.Sejak

berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, kementerian atau

departemen disertai tugas untuk menangani masalah perencanaan pembangunan

infrastruktur menuju daerah - daerah terpencil dengan memperhatikan

aksesibilitas daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

KEP/150/A/KPTS/1966, maka pada tanggal 3 Desember 1966 di tetapkan

sebagai Hari Kebaktiaan Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti.

Pembangunan daerah pada periode awal dimana disebutkan pada Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan,

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan

kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
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Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran berlokasi di jalan Raya

Kedondong Desa Way Layap Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Pesawaran dan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Nomor : KEP-26/MEN/2010 merupakan pelaksana tugas kantor

kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah Provinsi

Lampung.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 34 Tahun 2009 tentang

Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan

lembaga teknis daerah Kabupaten Pesawaran yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Pesawaran. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala

dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten

Pesawaran di bidang pembinaan pekerjaan umum daerah sesuai dengan

kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan

Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pesawaran
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3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk Bupati

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

a. Visi Dinas Pekerjaan Umum

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan

sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah

agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pesawaran sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah

dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan - tujuan

pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan

efisien.Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan

sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan - tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah rumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam

organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin

dicapai bersama. Visi dapat mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi

yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru

pembangunan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran menyatakan

Visi adalah sebagai berikut :”Terwujudnya daya dukung Infrastruktur yang

handal dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Pesawaran “.
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b. Misi Dinas Pekerjaan Umum

Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi,

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran mengidentifikasi apa dan

untuk siapa organisasi serta produk apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas organisasi.

2. Meningkatkan profesionalisme aparat di jajaran Dinas Pekerjaan Umum

dalam Pengelolaan Jalan, Pengairan , dan Cipta Karya.

3. Memelihara, meningkatkan dan membangun prasarana jalan dan jembatan

untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang prasarana wilayah.

4. Memelihara, meningkatkan, merehabilitasi dan membangun sarana dan

prasarana pengairan, meliputi irigasi, embung, bending, dan bangunan

pengendali banjir guna meningkatkan produksi pertanian.

5. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni dan

membangun/memelihara bangunan gedung pemeritah serta gedung pelayanan

publik.

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan izin

mendirikan banguna.
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c. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor - faktor kunci

keberhasilan.Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu

tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

dicapai. Berdasarkan uraian terebut tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dalam pencapaian tujuan :

1. Menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten

Pesawaran.

2. Membina dan memotivasi peningkatan kerja.

3. Merumuskan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.

4. Mengkoordinasikan kerjasama di bidang pekerjaan umum dengan instansi

terkait.

5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan umum.

6. Memberi saran dan pertimbangan pada atasan dalam rangka mengatasi

masalah di bidang pekerjaan umum daerah.

7. Membuat laporan pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Adapun cara pencapaian tujuan merupakan strategi dari suatu organisasi untuk

dapat merealisasikan tujuan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas,

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran menyusun strategi kebijakan,

program dan kegiatan.

d. Strategi Dinas Pekerjaan Umum

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik

analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis

lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran adalah

sebagai berikut :

 Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventarisasi Kantor)

3. Pembiayaan (Anggaran)

4. Komitmen Pimpinan Organisasi

5. Konsep perencanaan yang baik

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengambil alih pekerjaan - pekerjaan

teknis maupun kelembagaan (Tenaga ahli).

2. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan.

3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan

yang ada.
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4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan.

5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang

disepakati.

 Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Konsultan.

2. Dinas, Departemen, dan lembaga terkait lainnya.

3. Komitmen DPR.

4. Komitmen Pimpinan Daerah.

5. Kondisi alam/lingkungan.

b. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan baik

peralatan maupun ahli.

2. Kuranggnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan

proyek.

3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran proyek yang maksimal.

4. Kebijakan Pimpinan Daerah yang tidak mendukung pelaksanaan

pekerjaan di lapangan.

Dari kondisi tersebut diatas baik secara eksternal maupun internal maka strategi

yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum adalah :

1. Mengadakan/mengikuti pelatihan/kursus tentang perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pengawasan proyek.
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2. Saling melengkapi dalam penyediaan data penunjang dan peralatan teknis.

3. Membicarakan dan menganalisa bersama kebutuhan anggaran dalam

pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan pembangunan daerah.

4. Saling mendukung dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan

pelaksanaan kebijakan.

5. Mengantisipasi kemungkinan kondisi alam kedalam konsep perencanaan

pembangunan.

6. Melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam setiap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

7. Mencari dan mendapatkan solusi yang tepat dalam mengantisipasi kondisi

alam.

4. Struktur dan Tugas Organisasi

a. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyusun dan menetapkan

organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan

kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan

yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah.Kelembagaan

pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
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Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor

03).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas.

2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan

Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

Seksi Peralatan, Perbekalan dan Perbengkelan.

b. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan

Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Perumahan

dan Lingkungan Perumahan, Seksi Pengelolaan Air Bersih.

c. Bidang Pengairan yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan

Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan

Pantai.

d. Bidang Tata Kota yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan

Konstruksi, Seksi Perizinan, Pegukuran dan Pemetaan, Seksi Registrasi,

Sertifikasi, dan Perizinan SDK.
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b. Tugas Organisasi

Tugas Pokok masing - masing struktur organisasi dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas memimpin dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, ,melaksanakan pembinaan

terhadap aparatur bawahannya, agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna

dan berhasil guna. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pekerjaan umum

dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di

bidang pekerjaan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan, Kepala Dinas

Pekerjaan Umum juga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Mempersiapkan program dan kebijakan di bidang pekerjaan umum

dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi

dan kewenangan dinas.

b. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan

mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan agar sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan.
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c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas terkait dalam

bidang pekerjaan umum, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan

langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerajaan umum sebagai acuan pelaksanaan tugas.

e. Memberikan petunjuk dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan

tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan

dalam pelaksanaan tugas.

f. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah –

langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dalam bidang pekerjaan

umum.

g. Menilai aktivitas, kreativitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas

bawahan.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan

pertimbangan lebih lanjut.

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Sekretraris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas

pokok yaitu melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas

pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga,

hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, protokol, dan pembuatan
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laporan dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan

Adapun rincian tugas pokok sekretaris seperti :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka

penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan

dan belanja serta rencana kerja sekretariat untuk dijadikan bahan acuan

dalam pelaksanaan tugas.

b. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan

tugas pengelolaan urusan administrasi dinas, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan , hubungan masyarakat, dan pembuatan laporan

dinas agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai program kerja yang telah

disusun.

c. Mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerjaan umum serta peraturan perundang - undangan yang

berhubungan dengan bidang kesekretarian sebagai landasan dalam

pelaksanaan tugas.

d. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan agar setiap

aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya.

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.
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f. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan

bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan, angkutan,

keamanan serta urusan persuratan serta kearsipan. Sub Bagian  Umum dan

Kepegawaian juga mempunyai fungsi seperti :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub

Bagian Umum untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas

bagian - bagian umum dan kepegawaian serta menyusun bahan untuk

pemecahan masalahnya.

c. Mengendalikan tertib administrasi persuratan/kearsipan sesuai dengan

pedoman tata naskah dinas yang berlaku.

d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan

kedinasan.

e. Melaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan

angkutan dan akomodasi pemeliharaan sarana dan prasarana dinas serta

perjalanan dinas.
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f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan

perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan

dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga dinas.

g. Menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan perlengkapannya

untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan dinas lainnya.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian

tugas sektretaris di bidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan

anggaran dinas, pembukuan dari pertanggungjawaban serta laporan

keuangan. Tugas pokok Sub Bagian Keuangan juga mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub

Bagian Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

pekerjaan.

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas

bagian-bagian keuangan serta menyusun bahan untuk pemecahan

masalahnya.

c. Mengumpulkan petunjuk teknis anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta mengumpulkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja dinas.
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d. Mengumpulkan bahan penyusunan bahan penyusunan rencana

kebutuhan dinas.

e. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non - struktural

umum di lingkungan Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan

tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

5. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas sekretariat dalam menyusun

program kerja dinas. Pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan juga

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub

Bagian Perencanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

pekerjaan.

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas

bagian - bagian perencanaan  serta menyusun bahan untuk pemecahan

masalahnya.

c. Mengumpulkan bahan dan bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam

rangka merumuskan arah kebijaksanaan di bidang pekerjaan umum.

d. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan dinas

baik bulanan, triwulan maupun tahunan.

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.
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f. Membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan

pertimbangan lebih lanjut.

g. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non - struktural umum

di lingkungan Sub Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas

secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Marga adalah melakukan koordinasi

penyusunan program kerja dinas di bidang perumusan perencanaan

kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pembina Umum, pemberian

bimbingan dan pelayanan di bidang bina marga sesuai dengan kebijaksanaan

yang telah  di tetapkan Kepala Dinas serta pengawasan dan pengendalian

dan pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Marga. Penyelenggaraan

tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka menyusun program kerja dinas sebagai pedoman anggaran

pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang bina marga

untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.

b. Memimpin, mengarahkan dan memantau bawahan dalam melaksanakan

tugas di bidang bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

kepala dinas serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan di bidang bina marga.



60

c. Mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerjaan umum dan bidang bina marga sebagai landasan dalam

pelaksanaan tugas.

d. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai

masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja lebih

lanjut.

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

f. Melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi

Tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi adalah

melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga di bidang kegiatan

penyelenggaran perencanaan teknis, dokumentasi dan pelaksanaan

pembangunan, jaringan jalan dan jembatan dalam lingkungan dinas

pekerjaan umum, pengadaan, pengembangan, peningkatan dan

pembangunan jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan kepala

bidang bina marga serta menganalisa perhitungan konstruksi dan

perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap pelaksanaan jaringan

jalan dan jembatan dan melakukan studi kelayakan serta menetapkan harga

dasar monitoring secara berkala hasil perencanaan jalan dan jembatan.

Penyelenggaraan tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan

Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya

dalam rangka penyusunan rencana program perencanaan teknis dan

konstruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan

jalan dan jembatan dalam lingkungan dinas pekerjaan umum.

c. Melakukan verifikasi semua hasil perencanaan jalan dan jembatan.

d. Mengadakan analisa perhitungan konstruksi dan perhitungan RAB

terhadap pelaksanaan jaringan jalan.

e. Membuat studi kelayakan amdal untuk pembuatan jalan - jembatan yang

baru dibangun.

8. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tugas pokok Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

melaksanakan sebagai tugas bidang bina marga.Kegiatan pelaksanaan

penyusunan program analisa dan evaluasi pembangunan jaringan jalan dan

jembatan.Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pembangunan dan

pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan akibat bencana alam serta

pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.

Penyelenggaraan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya

dalam rangka penyusunan rencana program untuk dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan pekerjaan.
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b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas

sebagai pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan

penyusunan bahan unit pemecahan masalahnya.

c. Melaksanakan penyusunan program dan estimasi dan perkiraan biaya

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

d. Melaksanakan penanggungan kerusakan jalan dan jembatan akibat

bencana alam.

e. Melaksanakan pengawasan dan perizinan memanfaatkan jalan dan

jembatan.

9. Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas pokok Bidang Cipta Karya adalah melaksanakan koordinasi program

kerja dinas di bidang perumusan perencanaan kebijaksanaan pembangunan

dan pengelolaan Pembina umum, pemberian bimbingan dan pelayanan di

bidang cipta karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan cipta

karya. Penyelenggaraan tugas pokok  Kepala Bidang Cipta Karya

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka

penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan

dan belanja serta rencana kerja bidang cipta karya untuk dijadikan bahan

acuan dalam pelaksanaan tugas.
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b. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan

tugas pengelolaan urusan administrasi dinas, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan , hubungan masyarakat, dan pembuatan laporan

dinas agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai program kerja yang telah

disusun.

c. Mempelajari peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerjaan umum serta peraturan perundang - undangan yang

berhubungan dengan bidang bidang cipta karya sebagai landasan dalam

pelaksanaan tugas.

d. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan agar setiap

aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya.

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

f. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung, Perumahan dan

Lingkungan Perumahan.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Perumahan dan Lingkungan

Perumahan mempunyai tugas :

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya

dalam rangka penyusunan rencana program Pembangunan dan

Pemeliharaan Gedung Perumahan dan Lingkungan Perumahan untuk

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
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b. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan

jalan dan jembatan dalam lingkungan dinas pekerjaan umum.

c. Melakukan verifikasi semua hasil perencanaan jalan dan jembatan.

d. Mengadakan analisa Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung

Perumahan dan Lingkungan Perumahan

e. Membuat studi kelayakan amdal untuk pembuatan jalan-jembatan yang

baru dibangun.

11. Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih

Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka menyusun program kerja dinas sebagai pedoman anggaran

pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang bina marga

untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerjaan umum dan bidang bina marga sebagai landasan dalam

pelaksanaan tugas.

c. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai

masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja lebih

lanjut.

d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

e. Melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.
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12. Kepala Bidang Pengairan

Tugas pokok Kepala Bidang Pengairan adalah melakukan Koordinasi

penyusunan program kerja di bidang perumusan, menyusun program

perencanaan kebijakan serta pembinaan atau bimbingan pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan

dan pengembangan operasi dan pemeliharan serta pengamanan perairan.

Tugas pokok Kepala Bidang Pengairan sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka

penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan

dan belanja serta rencana kerja Bidang Pengairan untuk dijadikan bahan

acuan dalam pelaksanaan tugas.

b. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan

tugas pengelolaan urusan administrasi dinas, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan , hubungan masyarakat, dan pembuatan laporan

dinas agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai program kerja yang telah

disusun.

c. Mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pekerjaan umum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan Bidang Pengairan sebagai landasan dalam

pelaksanaan tugas.

d. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan agar setiap

aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya.

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.
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13. Kepala Bidang Tata Kota

Tugas pokok Kepala Bidang Tata Kota adalah melakukan koordinasi

penyusunan kerja dinas bidang perencanaan evaluasi rencana kota,

pemetaan, pengukuran dan dokumentasi rencana kota advice izin

pembangunan laut dan pantai, membuat rekomendasi dan menerbitkan izin

keterangan rencana kota. Tugas Pokok Kepala Bidang Tata Kota adalah

sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan secretariat dalam

rangka menyusun program kerja dinas sebagai pedoman anggaran

pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang Tata Kota

untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan bidang pekerjaan umum dan bidang Tata Kota sebagai

landasan dalam pelaksanaan tugas.

c. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai

masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja lebih

lanjut.

d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

e. Melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.
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B. Gambaran Umum Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Pesawaran.

Pengelolaan jaringan jalan di Provinsi Lampung secara umum berdasarkan

dan berpedoman pada asas Desentralisasi (jalan/jembatan provinsi) dan asas

Dekonsentrasi (Jalan/Jembatan Provinsi). Status jalan provinsi yang

ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tanggal

22 Desember 2000, status jalan nasional ditetapkan dengan SK Menteri

Permukiman Prasarana Wilayah No.376/KPTS/M/2004 Tanggal 19 Oktober

2004, sedangkan status jalan kabupaten ditetapkan dengan SK Gubernur

Lampung No.G/186/B.VI/HK/2000 Tanggal 13 Juni 2000.

Sebagai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan, maka

Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan rencana strategis

SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (

Renja SKPD). Akhirnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyusun

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Tahun 2010-2015 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang

terpilih.Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pesawaran berupaya menyusun renstra sebagai penjabaran RPJMD

dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai

salah satu Institusi dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten

Pesawaran.
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Upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan

pelayanan terutama bidang penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan

kualitas dan perekonomian masyarakat adalah dengan membangun kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah para aparatur lembaga atau

dinas yang terkait mengurus masalah ke-PUan. Meningkatkan fungsi transparansi

dan akuntabilitas program ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan

stakeholders untuk mengetahui dan mengakses hasil – hasil pekerjaan fisik. Pada

masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan

fisik pembangunan daerah.Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi

hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif.Hasil monitoring dan

evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga

menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara

efektif dan efisien.

Paradigma perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pesawaran

menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis,

demokratis, partisipatif, politis, bottom-up, dan top down process. Perencanaan

ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah

penyususnan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel ;

konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana

menjadi aspek yang perlu diperhatikan.  Keterlibatan stakeholders dan legislatif

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk
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memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi

implementasinya

Implementasi ini berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, renstra merupakan

langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah.Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi

anatara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Berdasarkan Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang perencanaan pembangunan strategis menyebutkan

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

Infrastruktur jalan merupakan prasarana publik primer dalam mendukung

kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat

menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.Infrastruktur

adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam

mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat

dan menghubungkan antar daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut,

pembangunan infrastruktur merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu

yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai
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peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan,

sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kebijakan pembangunan infrastruktur disuatu daerah seharusnya diprioritaskan

oleh pemerintah lewat pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber

pendanaan bagi anggaran belanja pembangunan termasuk APBD maupun

APBN.Oleh karenanya, komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk

melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur merupakan

program prioritas yang tepat, sehingga harus didukung dengan manajemen yang

baik dan bertanggungjawab agar dapat berjalan dengan sukses demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat.


