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A. GAMBARAN UMUM 

1. Kebijakan 

Berpijak pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan 

menyelaraskan fungsi tugas bidang ke PU-an dengan ke 6 misi pemerintah 

daerah maka fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum sangat berkaitan erat dengan 

misi pertama, misi ke-tiga, misi ke-empat dan berdasarkan misi tersebut, Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan visi tahun 2014-2019 

sebagai berikut : 

 “Tersedianya Infrastruktur Ke PU-an yang berkualitas untuk  mendukung 

percepatan pertumbuhan ekonomi Lombok Barat “ 

Dengan memperhatikan maupun mempertimbangkan potensi, tugas dan fungsi 

dinas,kunci keberhasilan pencapaian visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Lombok Barat adalah:  

a. Terbangunnya infrastruktur yang memiliki daya dukung terhadap penurunan 

kesenjangan / disparitas antar wilayah dan pengembangan sektor-sektor 

unggulan. 

b. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan 

berkelanjutan 

c. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung peningkatan produktifitas 

masyarakat dan nilai tambah sektor unggulan 

 

Misi 

Misi merupakan penjabaran dari visi yang mendiskripsikan mengapa suatu 

organisasi harus ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. 

Sejalan dengan visi Dinas, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok 

Barat menetapkan Misi Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kondisi prasarana Sumber Daya Air untuk penyediaan air baku 

masyarakat dan kebutuhan multisektor; 

b. Meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam satu kesatuan 

Sistem Transportasi Daerah (STD); 

c. Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar kecipta karyaan; 
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d. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan fungsi tugas dan peran serta 

masyarakat dalam penyediaan infrastruktur 

 

Dalam upaya pencapaian visi dan misi dimaksud ditetapkan beberapa kebijakan 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis secara terjadwal dan evaluasi 

langkah tindak lanjut 

b. Penyiapan rencana kerja pelaksanaan fungsi tugas untuk pencapaian target 

pada setiap tahapan program/ kegiatan. 

c. Peningkatan prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku, 

mendukung ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air di wilayah 

permukiman 

d. Penetapan kebijakan revitalisasi irigasi secara bertahap dalam upaya 

optimalisasi produktifitas lahan. 

e. Peningkatan kondisi jalan/ jembatan dan percepatan target capaian 

kemantapan jalan serta mengkoordinasikan sistem transportasi daerah (STD) 

f. Percepatan penyediaan prasarana permukiman dan instalasi air minum, 

mensinergikan program dengan institusi yang terkait dengan permukiman dan 

air minum 

g. Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong 

kepedulian/ pelibatan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman 

maupun instalasi air minum 

h. Optimalisasi kinerja peralatan dan penerapan SOP penggunaan peralatan. 

i. Optimalisasi kinerja pengujian material dan penerapan SOP pengujian 

material. 

 

2. Arah dan Perioritas Pelayanan 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu sesuai yang direncanakan, sedangkan Sasaran merupakan hasil 

yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
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Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat 2015 - 2019 serta Strategi maupun 

Kebijakan yang merupakan arah langkah tindak pencapaian visi misi terkait 

dengan fungsi tugas sebagai berikut: 

 Tujuan 

a. Terkoordinasi dan tersinerginya program / kegiatan dalam pencapaian 

target sasaran  

b. Menyediakan air baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan air baku dan air multi sektor. 

c. Penyediaan air irigasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan dan 

memberdayakan organisasi P3A maupun stake holder air untuk berperan 

serta dalam pengelolaan sumber daya air. 

d. Penyediaan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus 

transportasi. 

e. Penyediaan prasarana lingkungan permukiman yang sehat dan penyediaan 

air minum masyarakat 

f. Menyediakan peralatan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan 

pelayanan masyarakat 

g. Menyediakan uji material untuk mendukung kualitas penyediaan 

infrastruktur 

 

 Sasaran 

a. Peningkatan sinkronisasi program / kegiatan dalam pencapaian target 

tujuan dan sasaran  

b. Peningkatan sinergitas setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan 

c. Penurunan tingkat kerusakan infrastruktur sumber daya air untuk 

optimalisasi fungsi infrastruktur  dalam pemenuhan kebutuhan air baku dan 

multi sektor. 
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d. Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi untuk optimalisasi 

pengaturan dan pembagian air. 

e. Peningkatan partisipasi dan kemandirian perkumpulan petani pemakai air 

dalam perbaikan prasarana sumber daya air. 

f. Peningkatan kemantapan dan kondisi prasarana jalan dan jembatan untuk 

memperlancar transportasi. 

g. Peningkatan kondisi prasarana permukiman dan cakupan layanan air 

bersih perdesaan 

h. Ketersediaan peralatan dalam kondisi siap pakai dan optimalisasi 

pelayanan peralatan kepada masyarakat 

i. Peningkatan uji material sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP) dalam upaya pemenuhan baku mutu uji kualitas. 

 

B. PELAKSANAAN PELAYANAN  

1. Sarana dan Prasarana 

Dalam pelaksanaan tugas PPID pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan 

Ruang telah dilengkapi dengan prasarana antara lain ; ruangan kerja, PC 1 (satu) 

unit dan alat tulis kantor 

 

2. Sumber Daya Manusia  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID pada Dinas Pekerjaan umum dan 

Penataan Ruang telah ditetapkan 14 orang masing-masing bertugas sebagai 

berikut : 

 

No Jabatan 
Jumlah 

(Orang) 
Keterangan 

1 Ketua 1 Poin 3 dan 4 bertugas di 6 bidang 

tugas masing-masing ; Sekretariat, 

Bidang Pengairan, Bidang Binamarga, 

Bidang Ciptakarya, UPT Peralatan, 

UPT Pengujian Material dan UPT 

P2JK. 

2 Pengelola Informasi 1 

3 Pelayanan Informasi 7 

4 Dokumentasi dan Arsip 7 
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Jumlah 16  

 

 

3. Anggaran 

Anggaran untuk pelaksanaan PPID dialokasikan dalam DPA Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang pada program peningkatan pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatan penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh 

delapan juta rupiah) dengan rincian ; honorarium Rp.42.000.000, ATK 

Rp.2.000.000, Rapat (Makan Minum) Rp.2.000.000 dan perjalanan dinas 

Rp.2.000.000 

 

C. PERKEMBANGAN PELAYANAN 

Pada tahun 2016 pelayanan publik terkait dengan bidang tugas pekerjaan umum 

perkembangan pelayanan informasinya sebagaimana terlampir. 

 

D. LANGKAH TINDAK PENYELESAIAN SENGKETA 

Pada tahun 2016 pelayanan publik terkait dengan bidang tugas pekerjaan umum 

tidak ada sengketa pelayanan informasi yang substansif. 

 

E. KENDALA LAYANAN 

Untuk optimalisasi pelayanan informasi publik terkait dengan bidang tugas Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat beberapa kendala sebagai berikut : 

a. Belum tersedianya ruang kerja khusus untuk sekretariat PPID Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang 

b. Anggaran yang dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran 2016 belum mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan operasional PPID 

c. Kemampuan staf pengelola informasi masih perlu ditingkatkan 

d. Belum optimalnya koordinasi antar pengelola informasi lingkup Pemda 

Kabupaten Lombok Barat 

 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 
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Dalam pelaksanaan tugas PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 

2016 beberapa hal direkomendasikan yang perlu mendapat perhatian tindak lanjut 

sebagai berikut :  

a. Perlu segera disiapkan kantor / ruangan kerja sekretariat PPID Dinas dan 

pengalokasian anggaran dalam DPA yang mencukupi untuk mendukung tugas-

tugas pelayanan informasi publik   

b. Peningkatan kemampuan petugas pengelola informasi dan dokumentasi perlu 

segera dilaksanakan untuk optimalisasi pelayanan informasi  

c. Koordinasi antar pengelola informasi perlu ditingkatkan dalam upaya sinkronisasi 

dan sinergitas tugas PPID 

d. Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja PPID internal dinas dan terkoordinasi dengan 

PPID lingkup Pemda Kabupaten Lombok Barat. 

 

 

Demikian laporan  ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat, terimakasih. 
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