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KATA PENGANTAR

Penyusunan l息poran Kinerja (LKj IP) pada Pemerintah Kota Blitar

Tahun 202O w年jib dilaksanakan sesuai dengan amanat Permen PAN RB

Nomor 53 Tahun 2O14 tentang Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah.

Dengan acuan yang dipakai merujuk Rencana Strategis Dinas Peke重jaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun　2016-2021 sebagai

Penjabaran dari RPJMD　2016-2021 Kota Blitar, yang didalamnya

tercantum tlカuan dan sasaran strategis Dinas PekeIjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar.

Laporan KineIja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas PekeIjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 202O pada dasamya merupakan

gambaran dari hasiトhasil yang dicapai berdasarkan kineIja sasaran

Strategis atau kine互a utama yang didukung oleh bidang - bidang atau

bagian-bagian di lingkungan Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar berdasarkan program masing輸maSing.

Beberapa sasaran yang belum tercapal menggambarkan bahwa belum

terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama 2020 sebagaimana yang

ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis・ Pada Tahun　2O21,

kekurangan tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kine亘a dengan

memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati・

Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan OPD lain juga akan

ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat

dimanfaatkm untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan

kes匂ahteran masyarakat Kota Blitar.

Demikian, SemOga Laporan KineIja Instansi Pemerintah (L喝IP)

Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2020 ini
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dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar,　Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
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Dinas Peke亘aan Umum dan Pena†acm Ruang

Ko†o B冊or

BAR重

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor　29

Tahun　2014　tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah,

menempatkan Laporan Kine互a Instansi Pemerintah (L喝IP) me垂adi

Salah satu toIok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau

bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan

Oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petur互uk

Teknis Pe寄ar互ian Kine王ia, Pelaporan Kineria dan Tata Cara Revieu

atas Laporan KineIja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah

daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan KineIja

Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, Sebagai

Sebuah bentuk pertanggungJaWaban atas pelaksanaan kegiatan,

PrOgram dan kebijaksanaan selama satu tahun anggaran・

Disampmg Sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LIq IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan

Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan

yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/Penurunan

baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena LKj IP

tidak lain merupakan bentuk pertanggung]aWaban konkrit atas

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibi争yai dari Anggaran

Pendapatan dan Bela互a Daerah・

PertanggungJaWaban kine章ja dapat dicermati dengan

menggunakan sistem dan prosedur yang sama’Sebagimana sistem

dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah

(AKIP〉　　　dan keputusan / Petu垂uk pelaksanaannya・

Pertanggung]aWaban kinerja dimulai dari pengukuran kineIja

Lqpo嶋n KIne両In§rdnsi Pemer輔ah (し喝lP ) Tahun 2020
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masing-maSing kegiatan・ Selanjutnya dari hasil pengukuran kineヰa

dilakukan prosedur evaluasi kine重ja dimulai dari evaluasi kinerja

kegiatan, eValausi kineIja program dan evaluasi kine宣ja kebijakan

daerah.

Penyusunan Laporan KineIja Instansi Pemerintah (L喝IP)

Dinas Peke重jaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun

2020　dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur

tingkat pelaksanaan akuntabilitas kine重ja organisasi. Sebagai media

hubungan ker:ja organisasi, 1aporan ini memuat informasi dan data

yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan

tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi

WeWenang atauPun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya

yang digunakan untuk mencapai visi dan mlSl yang telah ditetapkan

Oleh sekretaris daerah. Dengan demikian Laporan Kine寄a Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diharapkan dapat

mer可adi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kine車a;

2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan

kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

instansi;

3. Daya dorong (s堆PO崩れg　肋均　bagi OPD lain untuk

menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah

SeCara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

B. Kedudukan, ↑ugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 20 16

tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata KeIja Dinas PekeIjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar, Sebagai Dinas PekeIjaan Umum

Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas PekeIjaan

Umum dan Penataan Ruang yang berada dibawah dan bertanggung

JaWab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan

しqporan Kine事jo Instansi Pemerin†ah (しxp lP ) Tclhun 2O2O
2
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tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang pekeIjaan umum dan penataan Iuang Serta bidang

Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

Pembantuan. Dinas Peke重jaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar mer寄alankan fungsi sebagai berikut :

1・ Perumusan ke坤akan di bidang pekeIjaan umum dan

Penataan ruang Serta bidang pertanahan

2・ Pelaksanaan kebijakan di bidarg peke重jaan umum dan

Penataan ruang Serta bidang pertanahan

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekeIjaan

umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan

4・ Pelaksanaan pengendalian, PengaWaSan, dan pembinaan di

bidang administrasi kepegawaian ,　　kearsIPan ,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, Pengelolaan anggaran,

Perlengkapan , kehumasan

5'　Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

Pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan

dan sarana prasarana keIja.

6, Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan

bekeIja di lingkungan kantor.

7"　Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD〉

9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP)

10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

SeCara Periodik yang bert可uan untuk memperba王ki kualitas

Pe layanan

= , Pengelolaan pengaduan masyarakat.

12, Penyampaian data hasil pembangu充an dan informasi lainnya

terkait layanan peke宣jaan umum dan penataan ruang dan

しaporon Kine函!ns青ansi Pemerintah ( LKj lP ) Tclhun 2O2O
3
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bidang pertanahan secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah

13‘ Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang

PekeIjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan

14, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsmya

Susunan organisasi DinαS Peke功vαれUmum dαn Penαtααn

劇tαrlg, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang,

2 (dua) Sub Bagian dan 9 ( sembilan ) Seksi, yaitu :

Gambar l.1

Struktur Organisasi Dinas Peke寄aan Umum dan Penata種n Ruang

Kota Blitar

しaporaれKine吋Ins書ansi Pemerinfah ( LKj IP ) Tahun 2O2O
4
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Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar, terdiri dari :

・ Kepala Dinas.

・ Sekretariat Dinas, membawahi :

-　Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

-　Sub Bagian Program dan Kepegawaian.

・ Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi :

一　Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan

Lingkun gan

-　Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase

-　Seksi Bina Teknik dan Konstruksi

. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahi :

-　Seksi Jalan dan Jembatan

-　Seksi Sumber DayaAir

-　Seksi Operasional dan Pemeliharaan

・ Bidang Tata Ruang, membawahi :

一　Seksi Perencanaan Tata Ruang

-　Seksi Pengendalian Ruang

Seksi Pertanahan

C. Maksud dan T巾uan

Maksud dan t巾uan penyusunan L喝IP ini adalah sebagai

Wl事ud pertanggung JaWaban atas pelaksanaan tugas dan fungsI

Dinas Peke重jaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dan

Sarana untuk mengkomunikasikan dan me刊awab apa yang telah di

targetkan dan bagaimana proses pencapalannya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas PekeIjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

しaporan Kine吋Insfansi Peme「infah (しK=P ) Tahun 2O20



囲
Dinas Peke亘aan Umum c!cm Pena†aan Ruang

Ko†o B旧q「

Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah

diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 1 Tahun 2Ol l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengebdalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Perpres Nomor　29　Tahun　2014　tentang Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah

5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor　53　Tahun　2O14

tentang Petu垂uk Teknis Perjanjian Kine重ja, Pelaporan Kine巧a

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kine巧a Instansi Pemerintah

6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor　6　Tahun　2017　tentang

Perubahan tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Blitar Tahun 2016 - 2O21

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor　60　Tahun　2016　tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

KeIja Dinas Peke互aan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor　5　Tahun　2019　tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun

Anggaran 2020

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor　4　Tahun　2019　tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar寄a Daerah Kota Blitar

Tahun Anggaran 2O20

1O.Peraturan Walikota Blitar Nomor　51 Tahun　2O2O tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

11.Peraturan Walikota Blitar Nomor　5O Tahun　2O2O tentang

《しaporan Kine匝InstansI Pemer輔ah (しKi lP ) Tohun 202O
`
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Perubahan PeI可abaran APBD Tahun Anggaran 2020

12・Peraturan Walikota Blitar Nomor 19　Tahun　2O18　tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor　24

Tahun 2016 tentang Indikator KineIja Utama ( IKU ) Pemerintah

Kota Blitar.

B. Aspek-aSPek Strategis

Aspek-aSPek strategis yang mendukung pencapalan Indikator

Kine轟a Utama Perangkat Daerah, meliputi :

1). Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor　60　Tahun　2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata KeIja Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar

2)・ Visi Kota Blitar yang membutuhkan sarana prasarana

Perkotaan yang cukup besar

3)・ Ketersediaan sarana prasarana yang memadai

4). Kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai

5). Suasana keIja dan lingkungan yang cukup kondusif

6). Hubungan koordinasi antar bidang yang cukup harmonis

Berdasarkan aspek-aSPek strategis sebagaimana tersebut di

atas, maka beberapa kondisi yang diharapkan di masa yang akan

datang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, trOtOar,

drainase, 」armgan mgaSl, Sarana dan prasarana kota serta

bangunan gedung pemerintah.

b. Peningkatan sarana fasilitas kantor pendukung kegiatan.

C. Penyusunan rencana tata ruang yang me両adi tanggung JaWab

Dinas Peke巧aan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Laporan Kinel担Ins十ansi Pemerintah (しKj IP ) Tahun 2020
7
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F. ISU-ISU STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan f11ngSi Dinas PekeIjaan Umum dan

Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan

yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Degradasi kualitas layananjalan

2. Pemanfaatan jaringan irigasi dan jaringan pengalran lainnya

3. Rasio kecukupan penyediaan air minum layak bagi masyarakat.

4. Rasio kecukupan penyediaan sarana air limbah bagi masyarakat

5. Adanya penylmPangan Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan Peraturan Tata Ruang

Lapo櫓n Kine匝In§fansi Pemerinfah ( LKj IP ) Tahun 2O2O
8
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BAB II

P田RENCANAAN DAN PERJANJIAN K重NERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapal SamPai dengan tahun 202 1

SeCara Sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan

faktor-faktor antara lain, kondisi riil, POtenSi, hambatan, reSiko serta

Pengembangan kedepan, Sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat mendukung perwujudan

Visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat

tujuan, SaSaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan

kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 202 1.

Erat kaitannya dengan pencapalan Visi misi Kota Blitar, maka

dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari

berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan

dalam rencana keIja tahunan Dinas Peke寄aan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar.

T可uan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga yang

berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peke寄aan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar diuraikan dalam tabe1 2. 1 sebagai berikut :

富abe宣2.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

Dまnas Peke寄aan Umum dan Penataan Ruang Kota B耽ar

T町JUAⅣ ��SASARAN 

URAmⅣ �量NDIKATOR �URAIAN �IND量KATOR 

Meningkatkan �Persentase �Meningkatnya �Persentasejalandalam 

貼neIja �infrastruktur �kualitas �kondisimantapdan 

Pelayanan �Pekerjaan �infrastrukturjalan �berkeselamatan 
in最.astruktur �umumdalam �Meningkatnya �PersentasejaringanmgaSl 

Perkotaan �kondisibaik �kualitas �dalamkondisibaik 

[aporan Kjne鴫a lnstan§i Pemerinfah ( 」的iP ) †cIhun 2O20
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TUJUAⅣ ��SASARAN 

URA患組Ⅳ �INDIKATOR �URAⅢ1Ⅳ �INDIKATOR 

infrastruktur 」armganlngaSl � 

Meningkatnya �Persentasebangunangedung 

ku∈血tassarana �Pemehntahyangsesuai 

PraSarana keciptakaryaan �standart 

Persentaserumahtangga yangmem址kiaksesair bersih 

Persentaserumahtangga yangmemih虹aksesair limbah 

Persentasesalurandrainase dalamkondisibaik 

Meringkatnya �Persentasekesesua王an 

kualitas Pemanfaatanruang SeSualPerenCanaan tataruang �Pemanfaatanruang 

B. Pe増紬jian Kine増a Tahun 202O

Rencana KineIja Tahun　2020　Dinas Peke重jaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan

PrOgram yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021. Rencana

kine重ja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Pe寄a皿jian Kine寄a,

yang merupakan komitmen Dinas Peke重jaan Umum Penataan Ruang

Kota Blitar dalan pelaksanaan kineIja untuk mencapal SaSaran dan

tujuan selama Tahun 2020. PeIjanjian KineIja Dinas PekeIjaan Umum

dan Penataan Ruang selama Tahun 2O20 dan keselarasannya dengan

PenCaPalan misi RENSTRA　2016-2021 diuraikan dalam Tabe1 2.2

Sebagai behkut :

Tabe1 2.2

Pe瑠anjian Kまne増a Tahun 202O

No. �SasaranStrategis �IndまkatorKine鴫a �Target 

1. �Meningkatnyakualitas �Persentasejalandalamkondisi �75,50% 

infrastrukturjalan �mantapdanberkeselamatan 

2. �Meningkatnyakualitas �PersentasejaringanlngaSl �95,00% 
infrastrukturjaringanmgaSl �dalamkondisibaik 

しapor寄n Kine鴫a Instan§i Pemerinfah ( 」的lP ) T。hun 202O
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No. �Sasara鶴Strategis �重ndまkatorKine轟a �T種重get 

3. �MeningkatnyakuaJ.itassarana �1Persentasebangunangedung �70,00% 

PraSaranakeciptakaryaan �Pemerintahyangsesuai 

Standart 

2　Persentaserumahtanggayang �100,00% 

memilikiaksesairbersih 

3　Persentaserumahtanggayang �100,00% 

memilikiaksesairlimbah 

4　Persentasesalurandrainase �96,00% 

dalamkondisiba王k 

4. �Meningkatnyakualitas �Persentasekesesuaian �93,36% 

Pemanfaatanruangsesuai �Pemanfaatanruang 

PerenCanaantataruang 

Ⅳo. �PrograLm �Anggaran 

1 �ProgramPelayananPerkantoran �1.057.008.448,00 

2 �ProgramPeningkatanKapasitasPerangkat �57.537.000,00 

Daerah 

3 �ProgramPeningkatanPengembangan �5.000.000,00 

SistemPelaporanCapaianKineIjadan 

Keuangan 

4 �ProgramPembangunandanPemeliharaan �13.032.753.400,00 

JalandanJembatan 

5 �ProgramPembangunandanPemeliharaan �7.475.986.400,00 

JaringandanJaringanPengalranLainnya 

6 �ProgramStanda正sasiBidangPekeIjaan �172.966.200,00 

Umum 

7 �ProgramPembangunandanPemeliharaan �4.543.235.200,00 

SaranadanPrasaranaKeciptakaryaan 

8 �ProgramPenataanRuang �337.358.900,00 

9 �ProgramPenataan,Penguasaan, �643.990.700,00 

Pemilikan,PenggunaandanPemanfaatan 

Tanah 

10 �ProgramPembinaanLingkunganSosial �63.920.000,00 

(BidangInfrastrukturBinaMarga) 

JUMしAH ��27.389.756.248,00 

しaporan Kine匝In§青onsi Peme血tah (しKj IP ) Tahun 2O20
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capalan kine宣ja dilakukan dengan menggunakan

metode membandingkan antara rencana kineIja ( performance plan )

yang ditetapkan dengan realisasi kine宣ja ( Performace result ) yang

dicapal Organisasi. SelaI可utnya akan dilakukan analisisi terhadap

Penyebab teIjadinya celah kineIja ( Performance gap ) yang teヰadi serta

tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang"

Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada

Pihak-Pihak ekstemal tentang sQjauh mana pelaksanaan misi

Organisasi dalam rangka mewujudkan t巾uan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Peke重jaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar yang dimaksud merupakan bentuk pertanggungJaWaban

kine王ia sasaran strategis / kineIja utama yang didukung berbagai

PrOgram dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2020　　dari dana APBD Kota Blitar dan APBN sebesar

Rp. 31.656.679.436,-　yang terdiri dari atas anggaran untuk Bela垂a

Langsung sebesar Rp. 27.389.756.248,-　dan anggaran untuk

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.624. 197.634,-.

Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kineIja Dinas

PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Serta aSPek

keuangan yang mempenga則hi capalan kine重ja serta permasalahan

terkait beserta strategi pemecahan masalah tersebut.

A・ Pengukuran Capaian Kine巾a / Sasaran

Pengukuran kine互a merupakan proses berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan

PrOgram dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang

telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan instansi. Hasil

Pengukuran kinerja Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

しapo的n Kine喜ja Instansi Peme「intoh (しKi lP ) Tahun 2020
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Blitar Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabe賞3.1

Pencapaian Kine寄a ↑ahun 202O

Ⅳo. �SasaranStmtegis �重nd細atorKine申a �Kまれe増aT種血u調2020 
Target �Realisasま �% 

l �Meningkatnya �Persentasejalandalam �75,50 �75,15 �99,54 

kualitasinfrastruktur �kondisimantapdan 

j血an �berkeselamatan 

2 �Meningkatnya �Persentasejaringanmgasl �95,00 �94,80 �99,79 

kualitasinfrastruktur 」a調nganmgaSl �dalamkondisibaik 

3 �Meningkatnya �Persentasebangunan �70,00 �94,41 �134,87 

kualitassarana �Pemerintahyangsesuai 

PraSarana keciptakaryaan �Standar 

Persentasemmahtangga yangmem址kiaksesair bersih �1○○,00 �89,37 �89,37 

Persentaserumahtangga yangmemilikiaksesair 1imbah �100,00 �98,86 �98,86 

Persentasesalurandrainase dalamkondisibaik �96,00 �97,49 �102,62 

4 �Meningkatnya �Persentasekesesuaian �93,36 �95,25 �102,02 

kualitaspemanfaatan ruangsesuai PerenCanaantata mang �Pemanfaatanruang 

RATA“RATACAPAIANKINERJA �����103,87 

B. Analisis Capai種血　Kinerj種　berd種sarkan Target dan Rea量isasi

Tahun 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

telah menetapkan 4 Sasaran Strategis / Kine宣ja Utama dengan 7

Indikator Kine重ja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun

2020.

B. 1 Analisis Capaian Kine鵡a berdasarkan Indikator Kine寄a Utama

Capaian KineIja Utama selama tahun　2020　dapat

disampaikan sebagai berikut :

しapo「on Kine巾Insfansi Peme「intah ( 」的IP ) Tahun 2O2O
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1. Kine寄a Utama : Meningkatnya kualitas in血ast調ktur jalan,

dengan indikator :

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

dengan formula indikator Rata-rata Per互umlahan persentase

jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan

trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik,

tercapai 99,53% yang berasal dari perhitungan target 75,5O%

dengan realisasi 75,15% pada tahun 2020, dapat dilihat pada

Tabe1 3.1.1 sebagai berikut :

T種be1 3.宣.1

Data Jalan dalam Kondisi Mantap dan Berkese宣amatan Tahun

2020

K重まte章まa �Pa可種種g �Panjangjalan 　tota重 �% 

Jalandengankondisibaik �259.073 �263.967 �98,146 

Jalandenganbahujalan �131.128 �263.967 �49,676 

Jalandengantrotoar �77.547 �263.967 �29,378 

Bangunanpelengkapjalan � � �99,320 

(jembatan)den詳mkondisibaik 

Bangunanpelengkapjalan(gorong- � � �99,231 

goron宝)dengankondisibaik 

最鼠ta-重at種 ���75,150 

DataBangunanPelengkapJalan(Gorong ����ーgOrOng)Tahun2020 

No. �Konstmksi/Kondisi �露種tuka岨 �Beton �R鵡a �Ju皿血h �% 

l �Baik �120 �129 �9 �258 �99,231 

2 �Sedang �0 �0 �2 �2 �0,769 

Ju血重ah �120 �129 �1宣 �260 �100,0 

DataBanguna ��nPelengkapJalan(Jembatan)Tahun2020 

Ⅳo. �Kondisi �JenisKakまJembatan ����Ju血ぬh �% 
露鵡a �Batubata �Ratuなa膿 �Beton 

1 �Baik �l �2 �6 �137 �146 �99.32 

2 �Sedang �0 �0 �0 �1 �1 �0.68 

3 �Rusak �0 �0 �0 �0 �0 �0.00 

Ju皿lah �1 �2 �6 �137 �147 �100.00 

しapo「an Kine吋Ins†ansi Pemerintah ( L均lP ) Tahun 202O
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Analisis atas capalan indikator kineIja sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

-　Kriteria jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

adalah Jalan dengan kondisi baik, Jalan dengan bahu jalan,

Jalan dengan trotoar, Bangunan pelengkap jalan ( jembatan )

dengan kondisi baik, Bangunan pelengkap jalan ( gorong-

gorong ) dengan kondisi baik

Pada akhir tahun 2020 teIjadi kenaikan jalan dalam kondisi

baik dengan panJang 259,073 km.

一　Bangunan pelengkap jalan ( gorong-gOrOng ) dalam kondisi

baik sebanyak 258 unit dari total gorong-gOrOng 260 unit

-　Bangunan pelengkap jalan ( jembatan ) dalam kondisi baik

Sebanyak 146 unit dari total jembatan 147 unit

-　Capaian kineIja pada IKU I pada tahun 2020 adalah sebesar

99,54%

2. Kinerja Utama : Meningkatnya Kualitas In請astruktur

Jaringan Irigasi, dengan indikator :

Persentase Jarmgan irigasi dalam kondisi baik dengan formula

indikator paIUang Jarmgan irigasi dalam kondisi baik dibagi

PanJang tOtal jaringan mgaSI X lOO%, terCaPai 99,79% yang

berasal dari perhitungan target 95% dengan realisasi 94,80%

Pada tahun　202O, dapat dilihat pada Tabe1 3.1.2　sebagai

berikut :

Tabe宣3.1.2

DataJaringanIrig ��asidiKotaBlitarTahun2020 

Kondisi �Jaringan 重章igasi �Tanggul �Jumla血 �% 

(k皿) �(k皿) �(k皿) 

Baik �98,98278 �61,86497 �160,84775 �94,80 

Sedang �0 �2,545 �2,545 �1,50 

Rusak �3,19713 �3,08324 �6,28037 �3,70 

Ju血lah �102,17991 �67,49321 �169,67312 �100.00 

Laporan Kine匝Insfansi Peme血†ah (し均IP ) Tohun 2O20
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3. Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas sarana prasarana

keciptakaryaan, dengan indikator :

a・ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang sesuai

Standart, dengan formula indikator Jumlah bangunan

gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah

bangunan gedung pemerintah x lOO%, terCaPai 134,81%

yang berasal dari perhitungan target 7O% dengan realisasi

94,41% pada tahun 2020, dapat dilihat pada Tabe1 3.1.3a

Sebagai berikut :

Tabe1 3.1.3a

DataBan富unanGedungPemerintahdiKotaBlitarTahun2020 

No. �FUNGS量BANGUNAN �すU舶:L組は unまt �KOⅣDIS量 
BAIK �SEDANG �RUSAK 

1 �Badan/Dinas �24 �22 �2 � 

2 �Kecamatan/Kelurahan �24 �21 �3 � 

3 �FungsiPendidikan �63 �63 � � 

4 �FhngsiKesehatan �20 �19 �1 � 

5 �Balaikota �1 �1 � � 

6 �RumahDinas �3 �3 � � 

7 �FasilitasUmum �26 �23 �2 �1 

JUMしAH ��161 �152 �8 �1 

Persentase �� �94,41 �4,97 �0,62 

Analisis atas capalan indikator kineIja sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

一　Pada akhir tahun　2020　jumlah bangunan gedung

Pemerintah yang sesuai standar sebanyak 152 unit dari

total gedung pemerintah sebanyak 161 unit.

一　Capaian kinerja pada IKU　3.a pada tahun　2O2O adalah

Sebesar 94,4 1%

-　Faktor pendukung atas capalan kineIja Persentase

Bangunan Gedung Pemerintah yang sesuai standart, yang

terlalu tinggi yaitu sebesar 134,87%　adalah Penentuan

target yang terlalu rendah pada awal periode Renstra, yang

disebabkan karena ketersediaan data dasar yang kurang

akurat.

しapo調n Kine函Insfan§i Peme「intoh ( LKj IP ) Tahun 2O2O
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b. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih,

dengan formula indikator jumlah rumah tangga yang

memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga x

lOO%, terCaPai 89,37% yang berasal dari perhitungan target

lOO%　dengan realisasi 89,37%　pada tahun　2020, dapat

dilihat pada Tabe1 3. 1.3b sebagai berikut :

富abe宣3. 1.3b

↑ingkat Pelayanan Air Bersih di Kota Blitar Tahun 2020

Ⅳo. �LOKAS重 �JUⅢ重AH RU軸A鱒 TANGGA �JU蘭LAHRU】膿AH �% 
TANGGAYANG 

MEMIL重KIAKSESA重R 

BERS霊H 

1 �KotaBlitar �5l.926 �46.406 �89,37 

Ju皿血h �51.926 �46.406 � 

Analisis atas capaian indikator kineIja sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

-　Pada akhir tahun　2020　jumlah rumah tangga yang

memiliki akses air bersih sebanyak 46.406 rumah tangga

dari total rumah tangga sebanyak 5 1.926.

-　Capaian kineIja pada IKU 3.b pada tahun 2020 adalah

Sebesar 89,37%

-　Faktor penyebab kurang maksimalnya capalan kineIja

tersebut adalah karena air bersih yang dikelola oleh

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Peke巧aan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar dan PDAM belum

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah

Kota Blitar, karena terbatasnya 」armgan yang berdampak

Pada masih rendahnya kualitas air bersih.

C. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Limbah,

dengan formula indikator jumlah rumah tangga yang

memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga x

IOO%, terCaPai 98,86% yang berasal dari perhitungan target

lOO%　dengan realisasi 98,86%　pada tahun　202O, dapat

Laporan Kine函lれ§†an§i Pemerinl'ah (しxp lP ) Tahun 2O20
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dilihat pada Tabe1 3. 1.3c sebagai berikut :

↑種be賞3. 1.3c

TingkatPelayananAirLimbahdiKotaBlitarTahun2020 

No. �しoKAS霊 �JUⅢしA鱒 RU蘭A鱒 TANGGA �‘JUMLAHRUMAH �% 
TANGGAYA劇●G 

M田棚:IL重K重AKSESA量R 

LIMBAH 

1 �KotaBlitar �51.334 �5l.926 �98,86 

Ju孤重ah �51.334 �51.926 � 

Analisis atas capalan indikator kineIja sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

-　Pada akhir tahun 2O20 jumlah rumah tangga yang terlayani

air limbah sebanyak 51.334 rumah tangga dari total rumah

tangga sebanyak 51.926

-　Capaian kineIja pada IKU　3.b pada tahun　2020　adalah

Sebesar 98,86%

-　Faktor penyebab kurang maksimalnya capalan kinerja

tersebut adalah menurunnya fungsi infrastruktur air limbah

akibat dari terbatasnya pemeliharaan sarana prasarana,

Sehingga diperlukan Rencana Aksi Tindak Lanjut layanan

sanitasi.

d. Persentase drainase dalam kondisi baik dengan formula

indikator Par可ang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi

ParUang tOtal saluran drainase x lOO%, terCaPai lOl,55%

yang berasal dari perhitungan target 96% dengan realisasi

97,49% pada tahun 2020, dapat dilihat pada Tabe1 3.1.3d

Sebagai berikut :

Tabe宣3.1.3d

Data Drainase di Kota B量itar Tahun 2020

Ⅳo. �Ko虹dまsま �P種寄種ng �Prosentase 

(皿) �(%) 

1 �Baik �220018,18 �97,49 

2 �Sedang �5508,46 �2,44 

3 �Rusak �154,13 �0.07 

JU蘭:LAH ��225680,77 �100.00 

しapo「on Kine吋Instan§i Pemer輔ah (し喝lP ) Tahun 202O
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Analisis atas capalan indikator kine巧a sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

一　Pada akhir tahun　2O20　Saluran drainase dalam kondisi

baik sepa叫ang 220018,18 m dari total paruang saluran

drainase sepanJang 22568O,77 m

-　Capaian kineIja pada IKU 2.c pada tahun 2O20 adalah

Sebesar lOl,55%

2・ Kinerja Utama : Meningkatnya kua霊itas pe皿anfaatan珊ang

SeSuai perencanaan tata ruangタdengan indikator :

Persentase kesesuaian pemanfa-atan ruang dengan indikator

Rata-rata Per寄umlahan persentase kesesuaian setiap kawasan

Pada kawasan lindung dan kawasan budidaya’ terCaPal

lOl’36% yang berasal dari perhitungan target sebesar 93,96%

telah tercapai 95,25% pada tahun 2020, dapat dilihat pada

Tabe1 3.1.4

[aporan Kine吋Ins青ansi Peme血tah (し灼IP ) Tohun 2O2O 19
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Tabe1 3.1.4

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 202O

RDT最KotaBlまt種rTahun2017-2O37 � �Penyimpang種n �　% Penyimpangan �Kesesuaぬn Pem種n組atan Ru種ng 

RencanaPolaRu種ng �しu種s (蘭種) �TotalLu種s(H種) � � 

KAWASANL暮NDUNG 

KawasanRuangTerbukaHijau(RTHJalur �50,84 �3,22 �6,33 �93,67 

HijauJalan,RTHTaman&HutanKota, 

RTHFungsiTertentu) 

KawasanSempadanMataAir �85,78 �0,00 �0,00 �100,00 

KawasanSempadanRelKA �21,14 �2,16 �10,22 �89,78 

KawasanSempadanSUm �30,25 �4,28 �14,15 �85,85 

KawasanSempadanSungai �155,05 �6,62 �4,27 �95,73 

KawasanSempadanEmbung �0,26 �0,00 � �100,00 

RATA・RATAPADAKAWASANLINDUⅣG � � � �94,17 

KA調ASANBUDIDAYA 

KawasanCagarBudayadanIlmu �34,81 �5,92 �17,Ol �82,99 

Pengetahuan 

KawasanIndustri(IndustriKecil&Aneka �69,19 �4,54 �6,56 �93,44 

Industri) 

KawasanOlahraga �3l,38 �0,64 �2,04 �97,96 

KawasanPariwisata �12,21 �0,28 �2,29 �97,71 

KawasanPelayananKesehatan �13,7 �0,30 �2,19 �97,81 

KawasanPelayananPendidikan �56,52 �0,47 �0,83 �99,17 

KawasanPelayananPeribadatan �3,08 �0,01 �0,32 �99,68 

KawasanPelayananSosialBudaya �2,42 �0,56 �23,14 �76,86 

KawasanPelayananTransportasi �4,33 �0,00 � �100,00 

KawasanPerdagangandanJasa �286,92 �0,56 �0,20 �99,80 

KawasanPerkantoran �39,77 �1,24 �3,12 �96,88 

KawasanPertahanandanKeamanan �13,41 �0,06 �045 �99,55 

KawasanPertanian �681,43 �2,86 �タ 0,42 �99,58 

KawasanPerumahan �1669,5 �4,13 �0,25 �9975 

KawasanPembangkitListrik �1,63 �0,00 � �) 100,00 

TPA �5,35 �0,00 � �100,00 

RATA・RATAPADAKAWASANBUDIDAYA � � � �96,32 

RATA-RATAKESESUA重ANPEMANFAATAN � � � �95,25 

RUANG 

Analisis atas capalan indikator kine巧a sasaran ini adalah

Sebagai berikut :

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung

Sebesar 94’17% dan kesesuaian pemanfa・atan ruang Pada

Lapo事an Kine吋Instansi Pemer輔ah (しKj lP ) Tahun 2O2O 20
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b・ Pada akhir tahun 2019 kesesuaian pemanfaatan ruang di

Kota Blitar adalah sebesar 99,22%

C. Capaian kineIja pada IKU　4　pada tahun　2020　adalah

Sebesar lOl,37%

B.2　Analisis Capaian Program / Kegiatan yang Menu重直ng

Pencapaian Perencanaan Kinerja

Pencapalan Perencanaan KineIja yang telah ditetapkan

merupakan hasil dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun

Anggaran 2O20, yaitu :

1. Program Penataan Ruang

a. Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Tata Ruang

Realisasi kegiatan :

-　Tersusunnya Penyusunan Update dan Pemetaan Data IMB

Berbasis Digital

-　Terlaksananya Sosialisasi IMB

-　Terlaksananya survei bangunan baru maupun renovasi

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, untuk

Selarjutnya diberikan rekomendasi dan diterbitkan Surat

Ketetapan Retribusi ( SKR )

一　Terlaksananya Kajian tentang Tingkat Kepuasan Pelayanan

IMB

b・ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang

Realisasi kegiatan, terSuSunnya dokumen teknis tata ruang,

Sebagai berikut :

-　Terlaksananya sosialisasi TKPRD

-　Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang BWP I & II RDTR Kota

Blitar

-　Penyusunan Naskah Akademis Petur互uk Pelasanaan

Rencana Detail Tata Ruang Kota Blitar

1.aporon Kine匝Instan§i Pemerinfah (しKj IP ) Tahun 2O2O
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2・ P重ogram Penataan Penguasaan, Pe血軸ikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan,　Pemilikan,　Penggunaan Dan

Pemanfaatan Tanah

Realisasi kegiatan, terlaksananya :

-　Penyusunan Naskah Akademis Perwali tentang Pengelolaan

Aset Tanah Daerah

-　Kajian Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Pembangunan

Ruang Terbuka H鵡au (RTH )

-　Apprasial Pengadaan tanah radius lengkung kel. PIosokerep

葛　Apprasial makam kel. Tanggung

-　Apprasial makam kel. Karangsari

-　Appraisal Kel. Sentul

-　Updating Data Pertanahan

-　Sertifikasi Tanah Aset

3・ Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan

U tilita snya

Realisasi kegiatan, terlaksananya :

一　Peningkatan Jalan di Cut Nyak Dien Gg l

-　Pelebaran Jalan di Jl. Buru

事　Pembuatan R Jalan di Jl・ Ciliwung - Jl. Serayu (Bendo)

-　Pembuatan R Jalan di Jl. Bengawan SoIo-Jl. Tar可ung

( Pakunde n)

-　Pemeliharaan Berkala Jl. Teratai

-　Pelebaran Jl. GunQJOyO

-　Pelebaran Jl. Akasia

-　Pelebaran Jl. Sigaran Wagir

-　Pelebaran Jembatan di Jl. Simpang Sumatera

-　Pembangunan Jembatan Jl. KoIonel Sugiono

-　Penyusunan LHR Jalan 2O20

l.apo調n Kine同書ln§書an§i Peme血toh (しKj IP ) Tohun 2O20
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ー　Kajian Kelas Jalan

-　Update legerjalan

-　Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 202 1

-　Perencanaan Pelebaran Jl. Merapi ( Timur AIon-alon )

-　Perencanaan Peningkatan U劇itas di Jl. Ciliwung ( depan

SMP3)

b. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

(DAK)

Realisasi Kegiatan, terlaksananya :

一　Pemeliharaan Berkala Jalan di Jl. Mahakam Larjutan

-　Pemeliharaan Berkala Jalan di Jl. Melati

-　Updating Database Kondisi Jalan

-　Updating Database Kondisi Jembatan

C. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan / Operasional Jalan,

Jembatan dan Utilitasnya

Realisasi kegiatan, terlaksananya :

-　Pemeliharaan alat-alat berat

-　Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Blitar

-　Pemeliharaan rutin jembatan di wilayah Kota Blitar

-　Pemeliharaan rutin trotoar di wilayah Kota Blitar

4. Program Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan

Bangunan Air Lainnya

Realisasi kegiatan, terlaksananya pekeIjaan :

葛　Pembangunan Talud Belakang Kantor Kel. Klampok

-　Pembangunan Talud di Jl. Buru

-　Pembangunan Talud di Jl. ToyorQ]0

-　Pembangunan Talud di Jl. Bogowonto

-　Pembangunan Talud di Jl. Cakraningrat ( Depan Taman

Sentul)

Laporon Kine匝InsfansI Pemerinfah (しKj IP ) Tahun 2O20
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-　Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Ngegong ( DI. Bd.

Sudung 〉

一　Peningkatan Saluran Irigasi di Jl. Sumba ( depan Kantor Kel.

Karangtengah )

葛　Pembangunan Saluran Air di Jl. Turi Selatan

-　Perencanaan DAK Irigasi 2021

-　Pemetaan 」anngan irigasi dengan aplikasi E- Paksi

-　Updating peta geospasial dan data base lngaSl

-　Pendataan kondisi talud sungai Tugu Kota Blitar

b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan / Operasional Jaringan

Irigasi dan Bangunan Air Lainnya

Realisasi kegiatan, terlaksananya peke宣jaan :

-　Pemeliharaan ru缶n jaringan irigasi di wilayah Kota Blitar

-　Normalisasi Sungai Sumber Wayuh dan Sumber Jaran

-　Rehabilitasi Talud Kali Miri Kelurahan Ta可ungsari RT. 04

RW.01

-　Rehabilitasi Sumber TaI可ung Kel. Tanjungsari

-　Rehabilitasi DAM Pakunden

-　Rehabilitasi Talud di JI Sumatera (Sisi Utara Asrama Polisi)

-　Rehabilitasi Talud di Jl. Musi

-　Rehabilitasi Talud di Jl. A Yani Gang

-　Rehabilitasi Talud Pengamanan Ipal Komunal Tepi Sungal

Lahar Kel.Blitar

-　Rehabilitasi saluran Kelurahan Gedog Di area barat TPA

Ngegong

-　Rehabilitasi talud Kelurahan Kauman　|Jl. Semeru Barat

PQjokan RT. OI RW. O6

-　Rehabilitasi Saluran Air di Kel. Ngadir匂o

-　Pembangunan Talud di Jl. Brigjen katamso Gg. Sri RQjeki

Kel. Gedog ( Sungai Bendu〉

-　Pembangunan Dam Lingkungan Ngrebo Kel. Gedog ( Barat

Perum Grlya Rama )

しapo「のn Kine匝lれstanSi Pemerintah ( L叩IP ) Tahun 202O
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Pembangunan Talud di Jl. Kalasan ( Sebelah Timur ) Kel.

Bendogerit

Pembangunan Talud di Jl. Suryat Gg. 3 Kel. Gedog

Pembangunan Talud di Jl. Brigjen katamso Gg. Jatigede Kel.

Gedog ( Sungai Tugu )

Pembuatan Plat tutup saluran irigasi di Jl. Jeruk

Normalisasi Sungai Kalimiri Jl. Bengawan SoIo ( Barat

Lapangan Pakunden )

Normalisasi Dam Tanggung

Rehabilitasi Talud Barat Terminal

Rehabilitasi Talud Urug-urung Kel. Sananwetan

Pembangunan Talud Jl. Bakung-Jl. Kerantil

5. Program Pe血bangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Ke c iptakaryaan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan/Jaringan

Air Minum/Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Realisasi kegiatan, terlaksananya pekeヰaan :

-　Sosialisasi dan koordinasi kegiatan air minum, drainase dan

Sanitasi perkotaan

-　Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase di Wilayah Kota Blitar

-　Pembangunan Saluran Air di Jl. Kol. Sugiono Kel. Gedog

-　Permbangunan saluran air Kelurahan Klampok Jl. Masa

Lembu

-　Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Bendogerit Jl.

Dieng, Jl. Prambanan dan Jl. Kalasan

-　Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Pakunden Jl.

Bengawan SoIo gang

-　Rehabilitasi saluran air Kelurahan TaI可ungsari Jalan Kali

Gebang

b. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan

Bangunan dan Lingkungan

[apo調n Kine軸Insfansi Peme「intah ( Lxp IP ) Tahun 2O20
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Realisasi kegiatan, terlaksananya pekerjaan :

一　Pendampmgan Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah

Bangunan Gedung

-　Perencanaan Gedung Kantor PoIsek Kepar互enkidul

-　Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor KQjaksaan Negeri

Blitar

-　Penataan Tempat Parkir Kantor Dinas PU dan Penataan

Ru紬g

-　Review DED pembangunan gedung kantor kelurahan Tlumpu

-　Perencanaan Pembangunan Penataan kawasan terpadu

bendo

-　Penyusunan UKL UPL Penataan Kawasan Bendo

-　Penyusunan Andalalin Penataan Kawasan Bendo

-　Pembangunan Gapura Batas Kota di Kelurahan Ngadirejo

C. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis

M a syarakat

Realisasi kegiatan, terlaksananya pekeヰaan :

-　Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minima1 50 KK Kel.

Karangsari (Sanitasi Reguler)

-　Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minima1 50 KK Kel.

SukorQjo (Sanitasi Reguler)

-　Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK

dengan Jumlah L秘γanan Minima1 5O KK Kel. Tanggung

(Sanitasi Reguler〉

-　Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota

yang Telah Memiliki SPALD-T (Skala Kota dan Permukiman)

yang Masih Memiliki Idle Capacity Kel. Kauman (Sanitasi

Reguler)

一　Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota

yang Telah Memiliki SPALD-T (Skala Kota dan Permukiman)

yang Masih Memiliki Idle Capacity Kel. Sentul (Sanitasi

Reguler)

しapo調n Kjne鴫a ins†ansi Peme血書ah ( L峰j lP ) Tahun 2O20
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Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel.

Turi (Sanitasi Reguler)

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel.

Sentul (Sanitasi Reguler)

Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel.

Tanggung (Sanitasi Penugasan)

6. Program Standarisasi Bidang Pekeriaan Umum

a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Realisasi kegiatan, terlaksananya penyusunan :

一　Survey dan Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan

Bangunan dan Upah KeIja (HSBU) dan HSBGN

-　Pendampmgan Pemeliharaan e-Verifikasi

-　Penyusunan NSPM bidang Jasa Konstruksi

-　Kegiatan Co批3 Moming

-　Kegiatan pembinaan, SOSialisasi dan rapat koordinasi

C. Perbandingan Realisasi Kine寄a Tahun 2019 - 2020

Tabe宣3.2

PerbandinganRealisasiK ���ine増a 

No. �Sasaran �IndikatorSasaran �Ta章get ��Rea宣まsasi 

2019 �2020 �2019 �2020 

1 �Meningkatnya �Persentasejalandalam �75,00 �75,50 �74,517 �74,15 

kualitas �kondisimantapdan 

infrastruktur _j瓢紬 �berkeselamatan 

2 �Meningkatnya �Persentasejaringan �94,00 �95,00 �94,53 �94,80 

kualitas �irigasidalamkondisi 

infrastruktur 」annganlngaSl �baik 

3 �Meningkatnya �Persentasebangunan �65,00 �70,00 �94,41 �94,41 

kualitassarana �Pemerintahyangsesual 

PraSarana keciptakaryaan �standar 

Persentaserumahtangga yangmem址kiaksesair bersih �100,00 �100,00 �87,29 �89,37 

Persentaserumahtangga yangmem址kiaksesair �100,00 �100,00 �93,83 �98,86 

[apo「on kine函Instonsi Pemer軸ah (し咽IP ) Tahun 2020
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Ⅳo. �Sasa着a虹 �IndikatorSasaran �Ta章get ��Rea鱒sasま 

2019 �2020 �2019 �2020 

limbah � � � � 

Persentasesaluran drainasedalamkondisi baik �95,00 �96,00 �95,98 �97,49 

4 �Meningkadlya �Persentasekesesuaian �93,36 �93,96 �99,22 �95,25 

kualitas Pemanfaatan ruangsesuai PerenCanaan tataruang �Pemanfaatanruang 

Tabe1 3.3

Perbandingan Realisasi Kine車a s/ d akhir periode RENSTRA

Ⅳo. �Sasa掘れ �IndikatorSasa重an �Ta富get Aなhまr Renst掘 �Realisasi sld 2020 �% 

l �Men血gkatnya �Persentasejalandalam �76,00 �74,15 �98,57 

kualitasinfrastruktur �kondisimantapdan 

j粗an �berkeselamatan 

2 �Meningkatnya �Persentasejaringan �96,00 �94,80 �98,75 

kualitasinfrastruktur �ihgasidalamkondisi 

」annganlngaSl �baik 

3 �Meningkatnya �Persentasebangunan �75,00 �94,41 �125,88 

kualitassarana �Pemerintahyangsesuai 

PraSarana keciptaka重yaan �Standar 

Persentaserumah tanggayangmemiliki aksesairbersih �100,00 �87,37 �89,37 

Persentaserumah tanggayangmemiliki aksesairlimbah �100,00 �98,86 �98,86 

Persentasesaluran drainasedalamkondisi baik �97,00 �97,49 �100,51 

4 �Meningkatnya �Persentasekesesualan �94,57 �95,25 �100,72 

kualitaspemanfaatan ruangsesuai PerenCanaantata mang �Pemanfaatanruang 

しaporan Kine匝IれStanSi Pemerintah (しKj lP ) Tahun 2O20
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Tabe1 3.4

Perbandingan Capaian KineIja dengan Capaian Nasiona案( Target SPM )

No. �JenisPelayanan �Indまkator �Target �Rea贈sasま �% 

Dasar ��Nasional �Tahun2020 

1 �Penyediaan �Jumlahwarganegara �100 �89,37 �89,37 

kebutuhanpokokair �yangmemperoleh 

minumsehari-hari �kebutuhanpokokair minumsehari-hari 

2 �Penyediaan �Jumlahwarganegara �100 �98,86 �98,86 

Pelayanan �yangmemperoleh 

PengOlahanair �1ayananpengolahan 
1imbahdomestik �airlimbahdomestik 

D. Akuntabilitas Keuangan

Tabe1 3.5

AIokasi per Sasaran Pembangunan

Ⅳo. �Sasaran ��Anggaran 

U船まan �Indikator �Rp. �% 

1 �Meningkatnyakualitas �Persentasejalandalam �13,096,673,400.00 �49.85 

infrastrukturjalan �kondisimantapdan berkeselamatan 

2 �Meningkatnyakualitas �Persentasejaringan �7,475,986,400.00 �28.46 

infrastrukturjaringan �irigasidalamkondisi 

1ngaSl �baik 

3 �Meningkatnyakualitas �Persentasebangunan �l,037,953,400.00 �3.95 

SaranaPraSarana �Pemerintahyangsesuai 

keciptakaryaan �standar 

Persentaserumah tanggayangmemiliki aksesairbersih �38,000,000.00 �0.14 

Persentaserumah tanggayangmem址ki aksesalrlimbah �2,084,087,000.00 �7.93 

Persentasesaluran drainasedalamkondisi baik �1,556,161,000.00 �5.92 

4 �Meningkatnyakualitas �Persentasekesesuaian �981,349,600.00 �3.74 

Pemanfaatanruang SeSualPerenCanaan tataruang �Pemanfaatanruang 

JU蘭:嘉AH ���26,270,210,800.00 �100.00 

Alokasi anggaran sebesar Rp. 26.270.210.800,- meruPakan alokasi

anggaran untuk sasaran pembang1man. Selain itu didukung Juga

し寄po贈れKine匝Instqns津eme両面Oh ( 」的lP ) Tahun 2O20
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alokasi anggaran untuk administrasi umum sebesar

Rp. 1. 1 19.545.448,-

Tabe賞3.6

Pencapaian Kine鵡a dan Anggaran

Ⅳo. �8種調 ��Kまれeヰa ���Angga血 ���no露章a狐 

U重孤種n �Indi血tor �↑a章get �Rea腿亀 種sl �% �富a重get �Re種血種種8ま �% 

1 �Men血gkat重Va �Pさ重senぬSej瓢an �75.50 �75.15 �99.54 �13,096,673,400.00 �8,911,096,090.00 �68.04 �Pro鏡楓血 

ku瓢itas �dalamkondisi �������Pembangunan 

infrastrukturjalan �mantapdan berkeselamatan �������dan Pemeliharaan Jalandan Jembatan Progra皿 Pe皿binaan Lingkungan Sosial(Bidang Infr・aStruktur BinaMarga) 

2 �Meningkatnya �Persentasejaringan �95.00 �94.80 �99.79 �7,475,986,400.00 �7,183,363,836.00 �96.09 �Program 

kualitas �irigasidalam �������Pembangunan 

infrastruktur Jarmganingasi �kondisibaik �������dan Pemel王haraan Jaringandan Jaringan Penga皿n 血innva 

3 �Meningkatnya �Persentase �70.00 �94.41 �134.87 �l,037,953,400.00 �902,471,500.00 �86.95 �町o綴●am 

kualitassarana �bangunan �������Standarisasi 

PraSarana �Pemerintahyang �������Bidang 
keciptakaryaan �SeSuaistandar �������PekeriaanUmum 

Persentaserumah t鼠nggayang 皿e皿址kiakse3air bers血 �100.00 �89.37 �89.37 �38,0○○,000.00 �28,974,000.00 �76.25 �Pr°訂a皿 Pembangunan dan PemeHharaan Saranadan 打asarana Keciptaka重yaan 

Persentaserumah tanggayang memilikiaksesalr li血bah �100.00 �98,86 �98,86 �2,084,087,000.00 �2,057,447,000.00 �98.72 

Persentasesaluran dra血asedalam kondisibaik �95.00 �97.49 �102.62 �l,556,161,000.00 �l,492,328,250.00 �95.90 

4 �Meningkatnya �Persentase �93.36 �95.25 �102.02 �981,349,600.00 �659,880,592.00 �67.24 �Prog暇m 

kualitas Pemanfaatan ruangsesuai PerenCanaantata mang �kesesuaian Pemanfaatanruang �������PenataanRuang 

Pro繍a皿 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan Pemanfaatan T狐ah 

JU蘭重AH ��� � �103.87 �26,270,210,800.00 �21,235,561,268.00 �84.17 � 

AIokasi anggaran Administrasi Umum sebesar Rp. 1.119.545.448,-

dengan realisasi sebesar Rp. 1.030.403.879,-

しaporan Kine匝Instansi Pemerintah (しKj lP ) Tahun 2O20
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Tabe1 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ⅳo. �Sas種重種n ��% C種pa撮れ Kine寄a �　% Penye重apan Anggaran �Tまれg量at E鯖sまe皿si 

U重aまan �重ndik種tor 

l �Meningkatnyakualitas �Persentasejalandalam �99.54 �68.04 �1.46 

infrastrukturjalan �kondisimantapdan berkeselamatan 

2 �Meningkatnyakualitas �PersentaseJannganlrlgaSl �99.79 �96.09 �1.04 

infrastrukturjaringan mgasi �dalamkondisibaik 

3 �Meningkatnyakualitas �Persentasebangunan �134.87 �86.95 �1.55 

SaranaPraSarana �Pemerintahyangsesuai 

keciptakaryaan �standar 

Persentaserumahtangga yangmemhikiaksesair bersih �89.37 �76.25 �1.17 

Persentaserumahtangga yangmemilikiaksesair limbah �98,86 �98.72 �l,00 

Persentasesaluran drainasedalamkondisibaik �102.62 �95.90 �1.07 

4 �Meningkatnyakualitas �Persentasekesesuaian �102.02 �67.24 �1.52 

Pemanfaatanruang SeSualPerenCanaantata 「uan容 �Pemanfaatann1ang 

JUM重A櫨 ���103.87 �84.17 � 

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah

Sebagai berikut :

i. Sasaran l dengan indikator kine巧a Persentase jalan dalam

kondisi mantap dan berkeselamatan tingkat efisiensinya sebesar

l,46,　bahwa dengan capalan kineヰa　99,54%　hanya

membutuhkan anggaran sebesar　68,04%　dari total pagu

anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ml,

efisien dalam penggunaan sumber daya. Upaya yang dilakukan

adalah dengan dilaksanakannya Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Program Pembinaan

Lingkungan Sosial ( Bidang Infrastruktur Bina Marga ).

ii. Sasaran 2 dengan indikator kineria Persentase Jarmgan lngaSl

しaporan KIne的Ins青ansi Pemerintah (しKj lP ) Tohun 2020
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dalam kondisi baik tingkat efisiensinya sebesar l,04, bahwa

dengan capaian kineIja 99,79% hanya membutuhkan anggaran

Sebesar　96,O9%　dari total pagu anggaran.　Hal ini dapat

disimpulkan bahwa pada sasaran ini, efisien dalam penggunaan

Sumber daya.　Upaya yang dilakukan adalah dengan

dilaksanakanrrya Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengalran Lainnya.

iii. Sasaran 3 dengan indikator kine重ja :

-　Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai

Standart, tingkat efisiensinya sebesar l,55　bahwa dengan

CaPalan kine重ja 134,87%　hanya membutuhkan anggaran

Sebesar 86,95% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa pada sasaran ini, efisien dalam

Penggunaan Sumber daya. Upaya yang dilakukan adalah

dengan dilaksanakannya Program Standarisasi Bidang

PekeIjaan Umum, Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Keciptakaryaan.

-　Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih,

tingkat efisiensinya sebesar l,17, bahwa dengan capalan

kineヰa 87,37% membutuhkan anggaran sebesar 76,24% dari

total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada

SaSaran ini, efisien dalam penggunaan sumber daya. Upaya

yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Ke c ip takaryaan.

一　Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah,

tingkat efisiensinya sebesar l,00, bahwa dengan capalan

kine巧a 98,86% membutuhkan anggaran sebesar 98,72% dari

total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada

SaSaran ini, efisien dalam penggunaan sumber daya. Upaya

yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

しaporon Kine匝Insすansi Pemerinfah (しKj lP ) Tahun 202O
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Keciptaka重yaan.　　Pada Kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan Bangunan / Jaringan Air Minum / Air Bersih,

Drainase dan Sanitasi Perkotaan, Pada sub kegiatan

Pemeliharan Bangunan / Jaringan Air Minum / Air Bersih,

hanya merealisasikan JaSa konsultan perencanaan, untuk

alokasi anggaran kegiatan konstruksi direfocussing untuk

Penanganan Pandemi COVID- 19.

-　Persentase saluran drainase dalam kondisi baik, tingkat

efisiensinya sebesar l,07　bahwa dengan capalan kine寄a

lO2,62% hanya membutuhkan anggaran sebesar 95,90% dari

total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada

SaSaran ini, efisien dalam penggunaan sumber daya. Upaya

yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Ke c ip takaryaan.

iv. Sasaran　4　dengan indikator kine車a Persentase kesesuaian

Pemanfaatan ruang tingkat efisiensinya sebesar l,52　bahwa

dengan capaian kine寄a lO2,02% hanya membutuhkan anggaran

Sebesar　67,24%　dari total pagu anggaran.　Hal ini dapat

disimpulkan bahwa pada sasaran ini, efisien dalam penggunaan

Sumber daya. Upaya yang dilakukan adalah dengan

dilaksanakannya Program Penataan Ruang dan Program

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah.　Pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terdapat pekeIjaan yang

tidak jadi dilaksanakan yaitu l paket appraisal pertanahan dan

Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Blitar. Namun pekeIjaan

yang tidak dilaksanakan tersebut tidak mempengaruhi capalan

indikator pada sasaran 4.

しopoI’an Kine匝Instonsi Peme「iれfah (しKj lP ) Tahun 2O2O
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Tabe1 3.8

Realisasi Anggaran per Kegiatan

Ⅳ0. �PROGRAM/KEGIATAN �ANGGARAN �R塵ALISAS霊 
Rp・ �Rp. �% 

貫 �PROGRAM　ELAYANANPBRKANTORAN �1,057,008,4年8.○○ �9子種,㊦56,679.○○ �9王.87 

1 �PengelolaanAdmhistrasiPerkantoran �85,664,900.00 �84,092,340.00 �98.16 

2 �Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiDalam �163,527,948.00 �139,594,324.00 �85.36 

danLuarDaerah 

3 �PenyusunanPerencanaan,Pengelolaandan �798,098,100.00 �738,423,515.00 �92.52 

PelaporanSaranaPrasaranaPerkantoran 

4 �PenyusunandanPelaporanKetatalaksanaan �4,717,500.00 �4,587,500.00 �97.24 

Peran鍍catDaerah 

5 �PenyusunanLaporanKeuangan �5タ000,000.00 �4タ359,000.00 �87.18 

H �PROGRAMPENINGKATANKÅPASIでAS �57,537,0○○.00 �5年,515,000.○○ �94.75 

昏睡鼠飼GKA骨DA蜜RA鞍 

6 �PengelolaanAdministrasidanKelengkapan �47,537,000.00 �47,515,000.00 �99.95 

Kepegawaian 

7 �PengelolaanpublikasidaninformasiPerangkat �10,000,000.00 �7,0○○,000.00 �70.00 

Daerah 

重量互 �PROGRÅMPENINGKATAN∵PENGEMBANGAN �5,0○○,000.00 �匂,832,200.○○ �96.64 

SISTENPBしAPORANCAPAIANKINERJADAN 

KEUANGAN 

8 �PenyusunandanPelaporanPerencanaan �5,000,000.00 �4,832,200.00 �96.64 

PembangunanPeran奴atDaerah 

Ⅳ �PROGRA]随P勘陥BANGUNANDANPEMELI蹟A良AÅN �王3,032,753,400.○○ �8,8年8,164,065.00 �6官。89 

JAもA珊DAⅣJB朋BÅTÅ灼 

9 �PembangunandanPeningkatanJalan,Jembatan �4,009,177,400.00 �2,251,583,050.00 �56.16 

danutintasnva 

10 �Rehabilitasi/Pemeliharaan/Operasional �1,138,820,000.00 �1,055,643,875.00 �92.70 

Jalan,JembatandanUtilitasnva 

11 �PembangunandanPenin!丸atanJalandan �7,884,756,000.00 �5,540,937,140.00 �70.27 

Je皿batan/DAKI 

Ⅴ �P良OGRAMPEMBANGUNANDÅNPEMELI臨ÅRAAN �7,句75,986,年○○.○○ �7,183,363,836.○○ �96.09 

JAR王酎GANIRIGASIDÅNJARENGANPENGÅIRAN 

しA量的的YA 

12 �PembangunandanPeningkatanJaringanIrigasi �2,116,240,000.00 �2,030,099,873.00 �95.93 

danBangunanAirLainnva 

13 �Rehabilitasi/Pememaraan/Operasional �5,359,746タ400.00 �5タ153,263,963.00 �96,15 

JaringanIri象asidanBangし1nanAirLairmva 

VI �PROGRAMPEMBANGUNANDAN　　MELIHARAAN �争,543,235,200〇〇〇 �4,328,9塞9,250。00 �95.28 

SARANAPRASARANAKECIPTAKARYAAN 

14 �PembangunandanPemeliharaan �1,594,16l,000.00 �l,521,302,250.00 �95.43 

Bangunan/Ja重inganAirMinum/AirBersih, 

DrainasedanSanitasiPeckotsrm 

15 �PenyelenggaraanBangunanGedung,Penataan �864,987,200.00 �750,180,000.00 �86.73 

Bangunandan轟nrfun貿an 

16 �Pemban糾nanSaranaSanitasiLingkungan �2,084,087,000.00 �2,057,447タ000.00 �98.72 

BerbasisMasyarakat(DA杓 

ⅤⅡ �PROGRAMS甘ANDARISAS耳BIDANGP田KERJAAN �鼻了2,966,2○○.○○ �152,29王,500.00 �88.05 

U同軸 

17 �FasnitasiPembinaanJasaKonstruksidan �172,966,200.00 �152,291,500.00 �88.05 

Konsultansi 

V工印 �PROGRAMPENATAANRUANG �337,358,9○○.○○ �329,653,672.00 �97.72 

18 �PengendaliandanMonitoringTataRuang �152,386,200.00 �149,819,472.00 �98.32 

19 �PerencanaanTataR11ang �184,972,700.00 �179,834,200.00 �97.22 

工X �PROGRA舶:PE】池B顕すAANLINGKUNGANSOS並壇. �63,920,〇〇〇.00 �62,932,025.00 �98.45 

(BIDANGINFRASTRUKTURBINAMARGAl 
20 �Pembangunan/Rehdb並tasi/Pe皿eliharaanJalan �63,920,000.00 �62,932,025.00 �98.45 

dan/atauJembatan,PasardanSaranaPrasarana 

Penduk|mgPariwisata(bidanginfrastnlkturbina 

皿a重貿a) 

Laporan Kine鴫a lns巾nsi Pemerintah ( 」的lP ) Tahun 2O20
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調o. �PROGRA鵬IKEG四輪Ⅳ �ANGGÅRAⅣ �R最AL重SAS重 
Rp・ �Rp・ �% 

整 �PR⑪G襲A重輝PENATAA討PENGUASÅAN,PE別田LIKÅ討, �6年3,990,了00.○○ �33⑱,2盆6,920.00 �51.28 

PENGGURAÅNDANPEMANFAATANTANAH 

21 �PenataanPenguasaan,Pemilikan,Peng糾naan �643,990,700.00 �330,226,920.00 �51.28 

DanPemanfaatanTanah 

JU蘭重A櫨 ��27,389,756,248.00 �22,265,965,147.00 �8l.29 

しaporan Kine匝In§tanSi Peme「軸ah (しKj lP ) Tahun 2O2O
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BAB Ⅳ

PENU↑UP

A, KesiI]apulan

Laporan　貼ne寄a Instansi Pemerintah (LIq IP) Tahun　202O

merupakan perwujudan pertanggung]aWaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsI Serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. L喝IP juga

disusun karena perannya sebagai alat kendali, Penilai kualitas ke重ja

dan sebagai pendorong perw巾udan Good Govemance. Dilain pihak,

LKjIP juga merupakan media pertanggung]aWaban kepada publik yang

dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan re鯖eksi terhadap

Pelaksanaan tugas dan tanggung]aWab.

Dari realisasi capa王an kinerja terdapat beberapa permasalahan

yang perlu mendapat perhatian :

1. Meningkatnya kualitas in紅astruktur jaLlan, dengan indikator

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

O Dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai 99,54% dari

target 75,50% terealisasi 75,15%. Indikator ini tidak tercapal

karena terjadi pengurangan umur efektif layanan jalan, hal ini

disebabkan oleh tonase kendaraan yang melewati jalan tidak

SeSuai dengan kapasitas jalan.

2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan, dengan

indikator :

-　Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih, dari

target yang telah ditetapkan tercapai 89,37% dari target lOO%

terealisasi 89,37%. Indikator ini tidak tercapai karena sumur

terlindungl maSih rawan pencemaran dan layanan akses air

bersih yang melalui PDAM, PengOPtimalan Jarmgannya akan

dilakukan pada 2O2 1

しaporan Kine巾Ins青ansi Pemer日面ah (し灼IP ) Tahun 2O2O
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Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah, dari

target yang telah ditetapkan tercapai 98,86% dari target lOO%

tercapai 98,86%. Indikator ini tidak tercapai karena masih

rendahnya kualitas layanan limbah domestik melalui SPALD-S

dan terkendala kesiapan lahan untuk lokasi sarana dan

PraSarana SPALD-T

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kiner:ja kegiatan dengan program dan

keb主jakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Visi dan mlSl yang telah

di tetapkan dalam Rencana KeIja Dinas Peke重jaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar Tahun 2O20 dapat dikatakan baik walaupun masih

dijumpai banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan

lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

B. Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang

dihadapi, Strategi yang harus ditingkatkan adalah :

1. Menyusun aturan batasan penggunaan jalan dan masterplan jalan

2. Menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bangunan

Gedung

3. Menata pengelolaan Janngan irigasi dengan berpedoman masterplan

lngaS1

4. Mendata dan menyusun kawasan prioritas permukiman yang

belum tersedia instalasi pengolahan air limbah

5. Menetapkan kawasan yang belum / tidak dapat dijangkau layanan

PDAM dan membangun sumur bor

6. Menetapkan masterplan penataan dan pengolahan drainase

7. Penyediaan data infrastruktur yang akurat dan terkoneksi

l.apor寄n Kine霊ia lnstansi Peme「intah (し噌IP ) Tahun 2O2O
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Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam L喝IP

Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar semoga dapat

memberikan kQjelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program

dan kegiatan pada Dinas Peke巧aan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan

memberikan petur互uk kepada kita, Sehingga kita senantiasa memiliki

kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-Sama

membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi

daerah menuu peningkatan pelayanan dan kesQjahteraan masyarakat

Kota Blitar.

Blitar,　Maret　202 1

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

しaporon Kine匝Ins†ansi Peme「輔ah (し咽lP ) Tohun 2020
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Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam LKj IP

Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar semoga dapat

memberikan kqielasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program

dan kegiatan pada Dinas Peke轟aan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan

memberikan petunjuk kepada kita, Sehingga kita senantiasa memiliki

kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-Sama

membangun Kota Blitar dalam rangka mew可udkan visi dan misi

daerah menuuu peningkatan pelayanan dan kesqiahteraan masyarakat

Kota Blitar.

Blitar,　Maret 202 1

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KOTA BLITAR

しaporqn Kine匝Ins青ansi Pemerinfah (しKj lP ) Tahun 2O20
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PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

koTA aiITAR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam    rangka   mewujudkan    manaj.emen    pemerintahan    yang   efektif,    transparan,    dan    akuntabel   serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nana                                      :  Drs. HAKIIV[ SISWORO M,Si.

Jabatan                             :  Plt. Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang Kota Blitar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                                        :   Dr.  Ir. JUMADl, M.MT.

Jabatan                                :  Pjs.  Walikofa Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK  PERTAMA  berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya  sesuai  lampiran  perjanjian  ini,

dalam   rangka  mencapai   target  kinerja  jangka   menengah  seperti  yang   telah  ditetapkan  dalam  dokumen

perencanaan.  Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK  KEDUA  akan  melakukan  §upervisi  yang  diperlukan  serta  akan  melakukan  evaluasi  terhaclap  capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan  yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sankei.

`

(

Plt.

NIP.196909081988091001



PERUBAHAN PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

No. Kinerja Utama I ndikator I(inerja utama Target

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan Persentase jalan dalam kondisi mantapdanberkeselamatan 75,50%

2 Meningkatnya kualitas i nfrastrukeur jaringan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi 95,00%

iri8asi baik

3 Meningkatnya  kualitas sarana prasarana Persentase bangunan pemerintah yang 70,00%100,00%
keciptakaryaan sesuaj standarPei.sentaserumah tangga yang memilikiaksesairbersih

FEl;;;;t-ase rumah tangga yang memilikiaksesairlimbahPersentasesalurandrainaseclalamkondisibaik 100,00%96,00%

4 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai Persentase kesesuaian pemanfaatan 93,36°/a

perencanaan tata ruang rllan8

No. Program Anggaran I(eterangan

1 Program Pelayanan Perkantoran Rp                                        1.057.008.448,00 APBD

234 Program Peningkatan Kapasitas Perangket Rp                                               57.537.000,00 APBD

Daerah

Program Peningketan Pengembangan Sistem Rp                                                  5.000.000,00 APBD

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program  Pembangunan d;n Pemeliharaan Jalan Rp                                      13.032.753.400,00 APBD ;  OAK

dan Jembatan

5 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Rp                                        7.475.986.400,00Rp172.966.200,00 APBD ;  DAKAPBD

Jarlngan dan Jaringan Pengairan Lainnya

6 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

78 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Rp                                        4.543. 235.200,00Rp337.358.900,00 APBD ;  DAK

dan Prasarana Keciptakaryaan

Program Penataan Ruang APBD

910 Program Penataan,  Penguasaan, Pemilikan, Rp                                            643.990.700,00 APBDDBHCHT

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Rp                                               63.920.000,00

lnfrastruktur Bina Marga)

JUMLAH Rp                                    27.389.756.248,00

NIP. 19690908198809 1001



PENGUKURAN K]NERJA PERANGRAT IIAERAH

PERANGRAT DAERAH                                 :   DINAS PEKERJAAN  UMUM  DAN  PENATAAN  RUANG  KOTA BLITAR

TAHUN                                                            :   2020

LAMPIRAN L.Kj  [P IV

No,
Sasaran Kinerja

P,.Ogram
Anggaran

Keterallgan
i;.r:-eT.-_T13.096.673.400,00 Realisasi8.911.096.090,00718336383600 9'o

uraian lndikator Target Realisasi %

1 Meningkatnya kua litas Perser`tase jalan dalam 75,50 75,15 99,5499,79i34,87 Program Pembangunan dan 68,049609

infrastrukturjalari kondisi mantap danberkeselamatan Pemeliharaan Jalan danJembatan

Program Pembinaa nLingkunganSosial(BidanglnfrastrukturBinaMarga)ProgramPembangunandan

2 Meningkatnya kualitas Persentase ja ringan irigasi 95'0070,00 94,8094,41 7.475.986.400,00

902 471 500 00 8695

infrastruktur ja ringa n irigasi dalam kondisl balk Pemeliharaan Jaringan danJaringanPengairanLainnyaProgramStandarisasiBidang

_3.
Meningkatnya kua litas Persentase bangunan 1.037.953.400,00

sarana prasarana pemerintah yang sesuai Pekerjaan Umum

keciptakaryaan standar

Persentase rumah tanggayangmemilikiaksesairbersihPersentaserurnahtanggayangmemilikiaksesairlimbah 100,00 89,37 89'37 Program Pembangunan clanPemeliharaanSaranadanPrasaranaKeciptakaryaan 38.000.000,00 28.974.000,00 76,25

loo,00 98,86
-~_98,86

2.084.087.000,00 2.057.447.000,00 98,72

Persentase salura n drainasedalamkondisibaik 95,00 97,49 102,62 1.556.161.000,00 1.492.328.250,00659.880.592,00cO 95,90

4 Meningkatnya kualitas Persenta;-e-kesesuaian 93,36 95,25 102,02 Program Penataan Ruang 981.349.600,00 67,2418417

pemanfaata n rLiang sesuaiperencanaantatariiang pemanfaatan ruang Program Penataan,Penguasaan,Pemili ka n,PenggunaandanPemanfaatanTanah

JUMLAH 103,87 26.270.210.800,cO 21.235.561.268,


