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VISI MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LOMBOK BARAT 

 
4.1. Visi dan Misi  

Visi adalah gambaran realistis masa depan yang ingin diwujudkan dalam 

kurun waktu tertentu. Visi Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014-2019 yang merupakan RPJMD tahap II dari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 

2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 10 Tahun 2008 (Seri E Nomor 10 Tahun 2008) dengan Visi: “Lombok 
Barat Religius, Sejahtera dan Mandiri”. Sedangkan Visi Pembangunan 

Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 adalah: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, 

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI 
PATUT, PATUH, PACU “ 

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (tujuh) Misi; 1). 
Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah 
untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan 

Produktif), 2). Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta 
etos kerja untuk meraih yang terbaik (lobar berprestasi), 3). 

Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang 
dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan 
berbudaya), 4). Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan 

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan linkungan (lobar 
lestari), 5). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu 

beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (lobar 
sehat dan cerdas), 6). Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (lobar 

bermartabat). 

4.2. Misi Dinas  

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 dan Penataan Ruang 

sangat berkaitan erat dengan misi pertama, misi ke-tiga, misi ke-empat, dan 
berdasarkan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lombok Barat dalam Renstra 2014-2019 menetapkan misi dinas  
dalam penyediaan infrastruktur sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kondisi prasarana Sumber Daya Air untuk penyediaan air 

baku masyarakat dan kebutuhan multisektor; 

2. Meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam satu 

kesatuan Sistem Transportasi Daerah (STD); 

3. Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar kecipta karyaan; 

4. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah 

sesuai dengan RTRW Kabupaten; 
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5. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan fungsi tugas dan peran serta 
masyarakat dalam penyediaan infrastruktur serta pembinaan jasa 

konstruksi. 

 

4.3. Tujuan dan  Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 
waktu perencanaan, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai 

secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai 
dalam kurun waktu tertentu. 

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019 serta Strategi 
maupun Kebijakan terkait dengan fungsi tugas sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Terkoordinasinya 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 dengan aman dan nyaman. 

6. Penyediaan prasarana air bersih, sanitasi dan bangunan gedung untuk 
pelayanan publik. 

7. Pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan 
RTRW Kabupaten. 

8. Menyediakan peralatan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan 
pelayanan masyarakat. 

9. Menyediakan uji material untuk mendukung kualitas penyediaan 
infrastruktur. 

10. Tersedianya penyedia jasa konstruksi dengan kompetensi dan kualifikasi 

yang memadai. 

 

2. Sasaran 

a. Peningkatan sinkronisasi program/ kegiatan dalam pencapaian target 

tujuan dan target sasaran  

b. Peningkatan sinergitas setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan 
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c. Penurunan tingkat kerusakan infrastruktur sumber daya air untuk 
optimalisasi fungsi infrastruktur  dalam pemenuhan kebutuhan air baku 

dan multi sektor. 

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 sanitasi, cakupan layanan air bersih 
perdesaan dan gedung pemerintahan dan prasarana publik. 

h. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah 

sesuai dengan RTRW Kabupaten. 

i. Ketersediaan peralatan dalam kondisi siap pakai dan optimalisasi 

pelayanan peralatan kepada masyarakat 

j. Peningkatan uji material sesuai dengan standar operasional prosedur 

(SOP) dalam upaya pemenuhan baku mutu uji kualitas. 

k. Peningkatan kemampuan dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi 

 

4.4. Strategi  dan  Kebijakan 

Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk merespon isu strategis yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

1. Strategi 

Strategi merupakan cara atau pola untuk merespon isu-isu strategis yang 

dihadapi dan atau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan.  

Penyusunan Strategi untuk pencapaian tujuan sasaran dengan 
mempertimbangkan Faktor Lingkungan baik lingkungan internal maupun 

eksternal dan di analisa dengan analisis SWOT. 

a. Analisis SWOT 

Faktor Internal 

 Kekuatan (Strenght) 

o Tersedianya sumber daya personil 

o Tersedianya peraturan perundangan ke Puan dan Penataan 
Ruang 

o Pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas 
o Tersedianya peralatan penunjang kerja 
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 Kelemahan (Weakness) 

o Kualifikasi personil belum memadai  

o Belum optimalnya implementasi Trilogi PU 
o Ketersediaan prasarana yang belum memadai 
o Terbatasnya ketersediaan anggaran 

 

 Peluang (Opportunity) 

o Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan 
infrastruktur ke PU-an dan Penataan Ruang. 

o Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman 
dan nyaman  untuk pelayanan pada masyarakat termasuk untuk 
kaum depabel semakin meningkat  

o Adanya tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

o Koordinasi lintas institusi lingkup PEMDA cukup baik 
o Koordinasi dengan provinsi dan pusat cukup baik 

 

 Ancaman (Treath) 

o Penurunan kondisi prasarana infrastruktur akibat faktor 

geografis, kondisi alam dan kualitas penyedia jasa 
o Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan 

infrastruktur yang berbasis gender 
o Semakin berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan 

infrastruktur 

o Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan 
pertumbuhan penduduk 

 

b. Perhitungan Analisis Swot 

Tabel 4.1 Analisis Faktor Internal 

No Faktor Kunci Internal Bobot Rating 
Skor (Bobot  x   

Rating) 

1 2 3 4 5 

  Kekuatan / Strengths (s)       

1 Tersedianya sumber daya personil 0,3 2 0,60 

2 Tersedianya peraturan 
perundangan ke PU-an dan 

Penataan Ruang 

0,05 1 0,05 

3 Pembagian tugas fungsi telah diatur 
secara jelas 

0,15 2 0,30 
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4 Tersedianya peralatan penunjang 
kerja 

0,05 1 0,05 

  Total Skor Kekuatan 0,55  1,00 
     

 Kelemahan /Weaknesses (W)    
1 Kualifikasi personil belum 

ditempatkan secara optimal  

0,25 2 0,50 

2 Belum optimalnya implementasi 

Trilogi PU 

0,05 1 0,05 

3 Terbatasnya ketersediaan anggaran 0,1 2 0,20 

4 Ketersediaan prasarana yang belum 
memadai 

0,05 1 0,05 

 Total Skor Kelemahan 0,45  0,80 

 Selisih Skor Kekuatan dengan 
Kelemahan 

  0,20 

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa kekuatan organisasi lebih besar dari pada 
kelemahan 

 

Tabel 4.2 Analisis Faktor External 

No Faktor Kunci Internal Bobot Rating 

Skor 
(Bobot  

x   
Rating) 

1 2 3 4 5 

  Peluang/Opportunities (O)       

1 Komitmen pemerintah daerah dalam 
percepatan pembangunan infrastruktur  

0.20 2 0,40 

2 Adanya tugas pembantuan bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

0.05 1 0,05 

3 Kebutuhan pembangunan infrastruktur 

yang berkualitas, aman dan nyaman  
untuk pelayanan pada masyarakat 
termasuk untuk kaum depabel semakin 

meningkat  

0,10 2 0,20 

4 Koordinasi lintas institusi lingkup PEMDA 
cukup baik 

0,05 1 0,05 

5 Koordinasi dengan provinsi dan pusat 

cukup baik 

0,05 1 0,05 

  Total Skor Peluang 0,45  0,75 
     

 Ancaman/Threaths (T)    
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1 Penurunan kondisi prasarana infrastruktur 

akibat faktor geografis, kondisi alam dan 
kualitas penyedia jasa 

0,30 2 0,60 

2 Belum optimalnya peran serta masyarakat 
dalam penyediaan infrastruktur yang 

berbasis gender 

0,10 1 0,10 

3 Semakin berkurangnya sumber 
pembiayaan pembangunan infrastruktur 

0,05 1 0,05 

4 Meningkatnya kebutuhan infrastruktur 

sejalan dengan pertumbuhan penduduk 

0,10 2 0,20 

     

 Total Skor Ancaman 0,55  0,95 

 Selisih Skor Kekuatan dengan Kelemahan   0,20 

 

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa peluang organisasi lebih besar 
dari pada ancaman 

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor internal yaitu kekuatan 
lebih besar kelemahan sedangkan faktor external yaitu ancaman lebih 

besar dari peluang, sehingga keterkaitan antara faktor external dan 
internal terletak pada Kuadran II yang merupakan sinergitas antara 
kekuatan dan ancaman, dimana kekuatan lebih besar dari ancaman. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi yang dirumuskan dan 
harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

adalah mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan 
ancaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas 
dinas. 

Dari hasil analis mendalam terhadap faktor internal maupun eksternal  
dengan menggunakan analisis swot, untuk mencapai visi dan misi dinas 

yang telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
merumuskan strategi  sebagai berikut: 

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis dan 
evaluasi capaian target sasaran dan tujuan 

2. Sinkronisasi tugas dan fungsi antar bidang dan UPT pada setiap 

tahapan pelaksanaan program/ kegiatan 

3. Peningkatan kondisi prasarana sumber daya air  untuk  optimalisasi 

efisiensi penggunaan air, 

4. Peningkatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum serta 

mengoptimalkan penyediaan sumber air baku 

5. Meningkatkan kemantapan jalan dan peningkatan kondisi jalan poros 
desa untuk percepatan sistem transportasi daerah (STD)  
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6. Peningkatan kepedulian dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan 
prasarana sanitasi dan instalasi air minum perdesaan yang berbasis 

gender. 

7. Pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang sesuai RTRW 
Kabupaten. 

8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan peralatan serta penerapan 
SOP penggunaan peralatan. 

9. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, 
penerapan SOP pengujian dan peningkatan kapasitas sumber daya 

personil. 

10. Melaksanakan koordinasi, pelatihan, pembinaan dan perkuatan basis 
data penyelenggaraan jasa konstruksi 

 

2. Kebijakan 

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 sanitasi, instalasi air minum, 
mensinergikan program dengan institusi yang terkait. 

g.  Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang; 

h. Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong 
kepedulian masyarakat dalam kepedulian/ pelibatan masyarakat dalam 

penyediaan prasarana permukiman maupun instalasi air minum 

i. Optimalisasi kinerja peralatan dan penerapan SOP penggunaan 

peralatan. 

j. Optimalisasi kinerja pengujian material dan penerapan SOP pengujian 
material. 

k. Mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan jasa 
konstruksi  
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Visi  misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 
dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satu kesatuan 

link substantif yang selanjutnya dituangkan dalam program maupun 
kegiatan pada tataran operasional dalam rangka pencapaian penerapan 
visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. 

Keterkaitan antara visi misi, kepala daerah dengan tujuan, sasaran, 
strategi dan kebijakan dituangkan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.3. Keterkaitan visi misi pembangunan kabupaten Lombok Barat  
dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang. 

Visi  Misi  Misi Dinas Sasaran Strategi Kebijakan 

“ TERWUJUDNYA 
MASYARAKAT 

LOMBOK BARAT 
YANG UNGGUL, 
MANDIRI, 

SEJAHTERA DAN 
BERMARTABAT 
DILANDASI NILAI 
PATUT, PATUH, 

PACU “ 

 

Misi 4. 
Mengembangkan 

potensi sumberdaya 
alam dengan 
memperhatikan 

kelestarian dan 
keseimbangan 
linkungan (lobar 
lestari), 

 

1. Menyediakan air 
baku dalam jumlah 

dan kualitas yang 
memadai untuk 
memenuhi 

kebutuhan air baku 
dan air multi sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penyediaan air 
irigasi dalam upaya 

optimalisasi 
produktifitas lahan 
dan 
memberdayakan 

organisasi 
perkumpulan petani 
pemakai air maupun 

stake holder air 
untuk berperan 
serta dalam 
pengelolaan sumber 

daya air. 

1. Penurunan tingkat 
kerusakan 

infrastruktur 
sumber daya air 
sehingga fungsi 

infrastruktur  
untuk pemenuhan 
kebutuhan air 
baku dan multi 

sektor dapat 
dilaksanakan lebih 
optimal. 

2. Peningkatan 

keteknisan dan 
kondisi prasarana 
irigasi sehingga 

pengaturan dan 
pembagian air 
dapat 
dilaksanakan lebih 

optimal. 

1. Peningkatan 
partisipasi dan 

kemandirian 
perkumpulan 
petani pemakai air 
dalam perbaikan 

prasarana sumber 
daya air 

Peningkatan kondisi 
prasarana sumber 

daya air  untuk  
optimalisasi efisiensi 
penggunaan air 

1. Peningkatan 
prasarana sumber 

daya air untuk 
penyediaan air 
baku, mendukung 

ketahanan pangan 
dan pengendalian 
daya rusak air di 
wilayah 

permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penetapan 

kebijakan 
revitalisasi irigasi 
secara bertahap 
dalam upaya 

optimalisasi 
produktifitas lahan 

Misi 1. Meningkatkan 

kemampuan daya 

Penyediaan prasarana 

jalan dan jembatan 

Peningkatan 

kemantapan dan 

1. Meningkatkan 

kemantapan jalan 

1. Peningkatan 

kondisi jalan dan 
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saing dan 

kemandirian daerah 
untuk mendapatkan 
nilai tambah (Lobar 
kreatif, Inovatif dan 

Produktif), 

 

dalam rangka 

memperlancar arus 
transportasi 

kondisi prasarana 

jalan dan jembatan 
untuk memperlancar 
transportasi 

dan peningkatan 

kondisi jalan 
poros desa untuk 
percepatan sistem 
transportasi 

daerah (STD)  

2. Penerapan 
ketentuan 

peraturan 
penyelenggaraan 
jalan dan 
mendorong untuk 

berperan serta 
dalam penyediaan 
prasarana jalan/ 
jembatan 

perdesaan 

percepatan target 

capaian 
kemantapan jalan 
dan 
mengkoordinasika

n sistem 
transportasi 
daerah (STD) 

1. Percepatan 
penerapan 
ketentuan 
peraturan 

penyelenggaraan 
jalan dan 
mendorong 
pengguna jalan 

untuk berperan 
serta dalam 
pemeliharaan dan 

penyediaan 
prasarana jalan/ 
jembatan 
perdesaan 

Misi 3. 

Mengembangkan 
potensi sumber daya 
sosial dan budaya 
yang dimiliki untuk 

keberlanjutan 
pembangunan (lobar 
tangguh dan 
berbudaya),  

 

Penyediaan prasarana 

lingkungan 
permukiman yang 
sehat dan penyediaan 
air minum masyarakat 

Peningkatan kondisi 

prasarana 
permukiman dan 
cakupan layanan air 
bersih perdesaan 

1. Peningkatan 

penyediaan 
prasarana 
permukiman dan 
instalasi air 

minum serta 
mengoptimalkan 
penyediaan 
sumber air baku. 

 

 

2. Peningkatan 

kepedulian dan 
pelibatan 
masyarakat untuk 
penyediaan 

prasarana 
permukiman dan 
instalasi air 

minum 
perdesaan. 

1. Percepatan 

penyediaan 
prasarana 
permukiman dan 
instalasi air 

minum, 
mensinergikan 
program dengan 
institusi yang 

terkait dengan 
permukiman dan 
air minum 

1. Mengkoordinasika
n kebijakan 
prasarana 
permukiman dan 

mendorong 
kepedulian 
masyarakat dalam 

kepedulian/ 
pelibatan 
masyarakat dalam 
penyediaan 

prasarana 
permukiman 
maupun instalasi 

air minum 

 

Misi 4. 
Mengembangkan 
potensi sumberdaya 
alam dengan 

memperhatikan 
kelestarian dan 
keseimbangan 

linkungan (lobar 
lestari), 

 

 

 

 

Pengendalian dan 
pemanfaatan 
Penataan Ruang 
wilayah sesuai dengan 

RTRW Kabupaten. 

 

Meningkatkan 
pengendalian dan 
pemanfaatan 
Penataan Ruang 

wilayah sesuai 
dengan RTRW 
Kabupaten. 

Melaksanakan 
pengendalian dan 
pemanfaatan 
Penataan Ruang 

berdasarkan 
perundang 
undangan 

Mengkoordinasikan 
kebijakan 
pengendalian dan 
pemanfaatan ruang 

Misi 1. Meningkatkan 1. Menyediakan Ketersediaan Melaksanakan Optimalisasi kinerja 
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kemampuan daya 

saing dan 
kemandirian daerah 
untuk mendapatkan 
nilai tambah (Lobar 

kreatif, Inovatif dan 
Produktif), 

 

peralatan untuk 

mendukung 
penyediaan 
infrastruktur dan 
pelayanan 

masyarakat 

 

2. Menyediakan uji 

material untuk 
mendukung kualitas 
penyediaan 
infrastruktur 

peralatan dalam 

kondisi siap pakai 
dan optimalisasi 
pelayanan peralatan 
kepada masyarakat 

 

 

Peningkatan uji 

material sesuai 
dengan standar 
operasional prosedur 
(SOP) dalam upaya 

pemenuhan baku 
mutu uji kualitas 

pengadaan 

peralatan dan 
mengoptimalkan 
pemeliharaan 
peralatan serta 

penerapan SOP 
penggunaan 
peralatan 

Melaksanakan 
pengadaan dan 
pemelihaan 
peralatan 

laboratorium, 
penerapan SOP 
pengujian dan 
peningkatan 

kapasitas sumber 
daya personil 

peralatan dan 

penerapan SOP 
penggunaan 
peralatan 

 

 

 

Optimalisasi kinerja 

pengujian material 
dan penerapan SOP 
pengunjian material 

 3. Terkoordinasinya 
dan tersinerginya 
program/ kegiatan 

dalam pencapaian 
target sasaran dan 
tujuan yang telah 

ditetapkan 

1. Peningkatan 
sinkronisasi 
program/ kegiatan 

dalam pencapaian 
target sasaran 
dan tujuan yang 

telah ditetapkan 

Peningkatan 
pelaksanaan rapat 
koordinasi dan rapat 

teknis dan evaluasi 
capaian target 
sasaran dan tujuan 

 

Melaksanakan rapat 
koordinasi dan rapat 
teknis secara 

terjadwal dan 
evaluasi langkah 
tindak lanjut 

 

  2. Peningkatan 

sinergitas setiap 
tahapan 
pelaksanaan 
program/ kegiatan 

Sinkronisasi tugas 

dan fungsi antar 
bidang pada setiap 
tahapan 
pelaksanaan 

program/ kegiatan 

Penyiapan rencana 

kerja pelaksanaan 
fungsi tugas untuk 
pencapaian target 
pada setiap tahapan 

program 

 

 4. Tersedianya 
penyedia jasa 
konstruksi dengan 

kompetensi dan 
kualifikasi yang 
memadai 

1. Peningkatan 
kemampuan dan 
kualifikasi 

penyedia jasa 
konstruksi 

Melaksanakan 
koordinasi, 
pelatihan, 

pembinaan dan 
perkuatan basis data 
penyelenggaraan 
jasa konstruksi 

Mengkoordinasikan 
kebijakan 
pemberdayaan dan 

pembinaan jasa 
konstruksi  

 

 

*** 


