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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

Keberadaan Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 28 

Februari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur yang dilandasi pada kebutuhan Dinamika Organisasi dan 

Masyarakat yang terus menerus meningkat sejalan dengan keberhasilan 

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum khususnya di sektor pengairan sesuai 

dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di 

bawah dan tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum Pengairan 

sesuai dengan lingkup tugasnya, dan dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pelakasana Kegiatan tata Usaha, yaitu urusan umum, perlengkapan, 

kepegawaian, dan keuangan; 

2. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan 

evaluasi program; 

3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pengairan; 

4. Pelaksana perencana teknis pembangunan dibidang pengairan; 

5. Penyelenggara pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis dibidang 

pengairan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati. 
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1.2. STRUKTUR ORGANISASI & TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai Struktur 

Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat 

2.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 

3. Bidang Perencanaan dan Program 

3.1. Seksi Penyusunan Program, Survey, dan Perencana 

3.2. Seksi Pengujian, Pengendalian Mutu dan Peralatan 

3.3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

4. Bidang Pembangunan 

4.1. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan 

4.2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan 

5. Bidang Eksploitasi Pemeliharaan dan Tata Guna Air 

5.1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 

 5.2. Seksi Penyuluhan Tata Guna Air dan Perizinan 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adalah staf penunjang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan untuk 

melaksanakan tugastugas/kegiatan yang bersifat fungsional. 

Uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur sebagai berikut : 

 
1. Kepala Dinas 

Tugas  :   memimpin dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan di 

bidang Pekerjaan Umum Pengairan serta Pengelolaan Tata 

Usaha Dinas  

Fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yeng selaras 

dengan visi dan misi daerah; 
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c. Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dan 

tujuan jangka pendek; 

d. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan terhadap seluruh 

kegiatan yang ada dalam lingkup tugas para Kepala Bidang Unit 

Pelaksana Teknis Dinas dan bawahannya; 

e. Melaksanakan pelayanan umum, melakukan koordinasi vertikal dan 

horizontal instansi terkait baik pusat maupun daerah; 

f. Mengkoordinir kegiatan Bagian dan Bidang-bidang yang ada dalam 

lingkungan lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. 

   

2. Sekretariat 

Tugas   : Menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan     

               perlengkapan dan tata laksana    

Fungsi  : 

a. Melaksanakan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana dalam lingkup 

Dinas PU Pengairan; 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi 

keuangan; 

c. Pengelolaan urusan umum dan pengelolaan urusan perlengkapan dan 

rumah tangga; 

d. Melaksanakan kegiatan administrasi inventarisasi kepemilikan terhadap 

barang bergerak/tidak bergerak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan serta menyiapkan data informasi humas; 

 

2.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

Tugas : melakukan urusan umum dan perlengkapan serta menyusun 

rencana program meliputi: surat-menyurat, kearsipan, 

ekspidisi, pengadaan rumah tangga, perjalanan dinas, 

pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan 

kantor yang pembiayaannya berasal dari lingkup tugasnya 

atas bantuan lainnya serta melakukan inventarisasi. 

 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 

Tugas : melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan  



LAKIP   Dinas PU Pengairan Kab.OKU TIMUR Tahun 2016 4 

keuangan, meliputi penyiapan bahan rencanapendataan 

pegawai, kenaikan pangkat, kebutuhan pengembangan dan 

mutasi pegawai serta peurusan perbendaharaan, 

pertanggungjawaban laporan keuangan. 

 

3. Bidang Perencanaan dan Program 

Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, 

yang meliputi urusan penyiapan perumusan rancangan peraturan, 

program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan yaitu survey dan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan, pengujian dan pengendalian mutu pekerjaan, serta 

pemberian pertimbangan terhadap semua aspek perencanaan dan 

penyusunan program termasuk program penggunaan peralatan 

berat. 

 Fungsi :  

a. Menyiapkan draft perumusan rancangan peraturan yang berkaitan 

dengan Bidang Perairan; 

b. Menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yeng selaras 

dengan visi dan misi daerah Melaksanakan perencanaan umum dan 

detail serta program lima tahunan dan sepuluh tahunan Dinas 

Pekerjaan Umum Pengairan; 

c. Koordinator dalam Penyusunan Program Tahunan Dinas; 

d. Melaksanakan survey, investigasi, design dan perencanaan teknis, 

membuat dan menyusun anggaran pembanguan serta evaluasi 

pelaporan; 

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian dan 

pengendalian teknis terhadap pelaksanaan fisik Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan; 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang tekait, dan dengan 

bidang-bidang lain yang ada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan. 

3.1. Seksi Penyusunan Program, Survey, dan Perencana 

Tugas :  
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a. Membantu Kabid Perencanaan dan Program dalam melaksanakan 

tugasnya; 

b. Menyusun rencana usulan program kegiatan dan membuat rencana 

tahunan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; 

c. Membuat Rencana Kerja bidang Perencanaan dan Program 

Pengembangan/Pengelolaan sumber air baku dan sumber air 

lainnya; 

d. Melaksanakan survey/GIS, pengumpulan dan pengelolaan data 

potensi sumber daya air  untuk perencanaan umum dan detail serta 

perencanaan teknis Bidang Pengairan; 

e. Melaksanakan rencana studi pengembangan potensi sumber air 

baku; 

f. Menyusun dan menghimpun rencana pengelolaan data-data 

hidrologi, hidrometri untuk pengembanga potensi sumber daya air; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya, serta 

kegiatan/bidang-bidang lainnya di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan. 

3.2. Seksi Pengujian, Pengendalian Mutu dan Peralatan 

Tugas :  

a. Membantu Kabid Perencanaan dan Program dalam melaksanakan 

tugasnya; 

b. Melakukan pengujian terhadap kualitas bahan dan pekerjaan serta 

pengendalian mutu terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang 

dilaksanakan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pengairan atau 

instansi lainnya serta menyusun dan mengevaluasi laporan 

kegiatan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

c. Melakukan koordinasi untuk menghimpun dan mengevaluasi 

pelaporan terhadap semua kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan 

oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan; 



LAKIP   Dinas PU Pengairan Kab.OKU TIMUR Tahun 2016 6 

d. Melakukan pertimbangan program penggunaan peralatan berat baik 

yang menjadi milik Dinas Pekerjaan Umum Pengairan atau pihak 

lainnya kepada atasannya;; 

e. Koordinator kegiatan dalam pengujian, pengendalian mutu, 

penggunaan dan pemilikan peralatan berat serta evaluasi 

pelaporan; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya, sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

3.3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Tugas :  

a. Memonitoring kegiatan program yang terrealisasi; 

b. Menyelenggarakan koordinasi program kerja kepada Kepala Bidang 

serta mengevaluasi hasil kerja program; 

c. Membuat laporan terhadap hasil kerja program; 

d. Mengevaluasi hasil kerja program 

e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah 

yang perlu diambil dalm bidang tugasnya; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4. Bidang Pembangunan 

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

pembangunan pengairan. 

Fungsi :  

a. Menyusun dan melaksanakan Operasional Pelaksanaan 

Pembangunan Perairan berdasarkan rencana program Dinas 

Pekerjaan Umum Pengairan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman  

pelaksanaan tugas; 

b. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian baik 

kegiatan rehabilitasi dan peningkatan maupun pembangunan dan 

pengembangan perairan untuk kelancaran pelaksanaan agar 

memenuhi target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan; 
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c. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Pembangunan dengan cara 

membandingkan pelaksanaan tugas dan rencana, peraturan, serta 

prosedur  untuk perbaikan selanjutnya; 

d. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan 

Bidang Pembangunan sesuai dengan hasil kerja yang telah dicapai 

sebagai laporan pertanggungjawaban; 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tulisan; 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait, dan dengan 

bidang-bidang lain yang ada dalam lingkup  Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan; 

g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dan dengan 

bidang-bidang lain yang ada dalam lingkup  Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan; 

h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian baik 

administrasi maupun teknis untuk semua kegiatan fisik pengairan yang 

dilaksanakan baik dengan pihak ketiga atau lainnya. 

4.1. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan 

Tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan 

dengan mengevaluasi kegiatan tahun lalu serta berdasarkan 

rencana Opersional Bidang Pembangunan, petunjuk pimpinan dan 

prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. Menyiapkan draft konsep pengawasan, pengendalian dan 

rehabilitasi prasarana dan sarana dasar pengairan serta 

melaksanakan penelaahan dan kajiannya berdasarkan data dan 

observasi langsung serta prosedur yang berlaku untuk bahan 

evaluasi dan peningkatan kinerja seksi rehabilitasi dan peningkatan; 

c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi rehabilitasi  

dan peningkatan dengan cara membandingkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dan rencana untuk bahan perbaikan kegiatan 

selanjutnya; 
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d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi dan 

peningkatan berdasarkan data kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai pertanggungjawaban serta melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diperintahkan oleh pimpinan; 

e. Membantu Kabid Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya; 

f. Menyusun rencana usulan program kegiatan tahunan untuk 

rehabilitasi dan peningkatan infrastrtuktur pengairan; 

g. Melaksanakan koordinasi sengan seksi-seksi lainnya, serta 

kegiatan/bidang-bidang lainnya di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan. 

4.2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan 

 Tugas :  

a. Membantu Kabid Pembanguan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya; 

b. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan rencana 

operasional bidang pembangunan, petunjuk pimpinan  dan prosedur 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

c. Menyiapkan draft konsep pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana dasar pengairan serta melaksanakan 

penelaahan dan kajiannya berdasarkan dara dan observasi 

langsung serta prosedur yang berlaku untuk bahan evaluasi dan 

peningkatan kinerja seksi pembangunan dan pengembangan; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi 

pembanguan dan pengembangan dengan cara membandingkan 

kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana untuk bahan 

perbaikan rencana kegiatan selanjutnya; 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan 

pengembangan berdasarkan data kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai pertanggungjawaban; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tulisan. 

 
5. Bidang Eksploitasi Pemeliharaan dan Tata Guna Air 
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Tugas  :  tugasmembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di 

bidang eksploitasi pemeliharaan dan tata guna air pengairan. 

Fungsi :  

a. Melaksanakan eksploitasi pemeliharaan sarana dan prasaran sumber 

daya air serta penyuluhan kelompok tani pemakai air dan memberikan 

pertimbangan teknis untuk perizinan terhadap 

pemanfaatan/penggunaan potensi sumber daya air; 

b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pemakai/pengguna sumber 

daya air; 

c. Membuat rekomendasi untuk perizinan dalam bidang pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya air; 

d. Mengevaluasi kondisi sistem jaringan pengairan dengan 

membandingkan data-data hidrologi, hidrometri yang ada guna 

pelaksanaan eksploitasi pemeliharaan dan pengeloloaan tata guna air; 

e. Koordinasi dengan instansi lain yang terkait; 

f. Koordinasi dengan bidang-bidang lain yang ada dalam lingkup Dinas 

Pekerjaan Umum Pengairan dan instansi terkait sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana 

pengairan dengan berkoordinasi antara bidang lainnya; 

5.1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 

Tugas :  

a. Membantu Kabid Eksploitasi Pemeliharaan dan Tata Guna Air 

dalam melaksanakan tugasnya; 

b. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengairan yang telah dibangun; 

c. Membuat rencana operasi dan pemeliharaan sistem jaringan 

pengairan dalam bidang tugasnya; 

d. Melaksanakan penyusunan manual dan operasi dan pemeliharaan 

jaringan pengairan, pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai 

dalam lingkup tugasnya; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
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f. Koordinator kegiatan dalam bidang tugasnya. 

 
5.2. Seksi Penyuluhan Tata Guna Air dan Perizinan 

Tugas :  

a. Membantu Kabid Eksploitasi Pemeliharaan dan Tata Guna Air 

dalam melaksanakan tugasnya; 

b. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kepada staf lapangan dan 

kelompok-kelompok petani; 

c. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil penyuluhan dan pelatihan 

tata guna air, serta menganalisa, memberi pertimbangan terhadap 

pemanfaatan potensi sumber air untuk penertiban perizinan; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

e. Koordinator kegiatan dalam bidang pengelolaan tata guna air, 

penyuluhan dan pelatihan P3A, serta perizinan pemanfaatan 

potensi sumber daya air. 

f. Koordinator kegiatan dalam bidang tugasnya. 

 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pada organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dapat dibentuk 1 (satu) 

atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

a. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana 

dimaksud, berdasarkan kebutuhan Dinas PU Pengairan dan memenuhi 

criteria yang ditetapkan; 

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh kepala yang di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 
7. Kelompok Jabatan Funsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas PU Pengairan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan : 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 
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b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dan beban kerja. 

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAAN UMUM PENGAIRAN 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
 
 

 
 

Tabel 1.1 
 
 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

adalah sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi tanggung jawab kinerja 

suatu instasi  dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Adapun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi ikhtisar sasaran sebagaimana yang 
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ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. 

Dimana pencapaaian sasaran yang dimaksud sekurang-kurangnya 

menyajikan informasi tentang ; 

 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

 realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; 

 penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; 

 pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan 

dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan. 

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar 

dapat dimanfaatkan untuk ; 

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; 

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 

3. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang 

4. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

 
1.4. FORMAT PENULISAN 
 

Sistematika penulisan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

adalah sebagai berikut : 

Bab I      Pendahuluan 

Berisikan uraian gambaran SKPD, struktur organisasi & tugas pokok dan 

fungsi, maksud & tujuan dan sistematika penulisan . 

 

Bab II    Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Berisikan uraian rencana strategis dan penetapan kinerja. 

 

Bab III   Akuntabilitas Kinerja SKPD 

Berisikan analisi capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, aspek pendukung 

dan tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu. 

 
Bab IV Penutup 

Memuat simpulan capaian kinerja, permasalahan dan pemecahan masalah 

yang ada. 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
 
 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

A. Visi 

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya 

bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal 

batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis 

yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, 

sehingga menyebabkan kesediaan air tidak merata dalam setiap waktu 

dan setiap wilayah. 

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya 

kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan 

berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan 

meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber 

daya air yang utuh dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai 

dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh 

batas-batas administrasi yang dilaluinya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Visi Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 dengan 

mempertimbangkan hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai : 

” Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Infrastruktur daerah menuju OKU Timur yang aman, nyaman dan 

tanpa jalan berlubang”. 
Visi adalah pandangan ke depan menyangkut kemana Instansi Pemerintah 

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan 

diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif serta produktif. 

Visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah 

seharusnya bentuk Instansi Pemerintah di masa depan dalam pandangan 

publik dimasa depan dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas 

dari  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan tugas pokok 
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dan fungsinya adalah mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Air. 

Mengelola dalam pengertian luas yaitu : merencanakan, membangun, 

mengopersikan, memelihara prasaran Sumber Daya Air sesuai dengan 

prinsip SIDCOM (Survey Investigation Design Construction Operation And 

Maintenance). 

Potensi Sumber Daya Air yang besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur harus dapat dikelola dan diberdayagunakansebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan dalam pengertian 

meningkatkan daya guna dan memperluas pemanfaatan Sumber Daya Air 

sehingga dapat dioptimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan 

baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan 

kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan 

dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik 

sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur 

pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku 

penghuninya. 

 

B. Misi 

Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat 4 (empat) misi yang harus 

diemban yaitu : 

1. Meningkatkan kulitas dan kuantitas jalan dan jembatan; 

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber 

Daya Air 

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 

pemerintah dan fasilitas umum; 

4. Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang dan pembinaan 

jasa konstruksi. 

 

Misi Pertama 
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Ditetapkan untuk rencana pembangunan dan pendayagunaan 

insfrastruktur jalan dan jembatan dengan memperhatikan kepentingan 

kebutuhan transportasi harus terus dipelihara untuk mempertahankan 

fungsi, kinerja dan keandalannya sehingga dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

 

Misi Kedua 

Ditetapkan untuk rencana pembangunan dan pendayagunaan 

insfrastruktur sumber daya air yaitu irigasi dengan memperhatikan 

kepentingan kebutuhansumber daya air di hilir dan fungsi lingkungan hidup 

serta memperhatikan kondisi ketersediaan air pada wilayah sungai yang 

bersangkutan dilandasi pemikiran bahwa hasil-hasil pembangunan sarana 

dan prasarana sumber daya air harus terus dipelihara untuk 

mempertahankan fungsi, kinerja dan keandalannya sehinggadapat 

dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat terwujud Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur menjadi daerah Lumbung Pangan 

Untuk memenuhi kebutuhan prasarana daerah disekitar sungai guna 

mencegah, menanggukangi dan mumulihkan banjir dan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Diharapkan dengan 

adanya peningkatan infrastruktur persungaian, pengendaliaan daya rusak 

air dapat lebih ditingkatkan. 

 

Misi Ketiga 

Untuk meningkatkan kulitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pemerintah dan fasilitas umum. 

 

C. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 

(empat) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih 

jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan sejumlah 

tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu : 
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1. Misi Pertama 

” Memenuhi kebutuhan Infrastruktur Irigasi guna mendukung 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi daerah Lumbung 

Pangan “.  

Dijabarkan dalam tujuan : 

1.1 Mengelola Jaringan Irigasi 

2. Misi Kedua 

” Memenuhi kebutuhan Infrastruktur persungai guna mendukung 

Pengendalian Banjir  “. 

Dijabarkan dalam tujuan : 

2.1  Pembangunan, perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak 

akibat banjir. 

3. Misi Ketiga 

“ Memenuhi kebutuhan tenaga teknis pengelola Infrastruktur SDA guna 

mendukung pengelolaan SDA yang baik “. 

Dijabarkan dalam tujuan : 

3.1. Memperkuat lembaga masyarakat dan Sumber Daya Aparatur 

dalam pengelolaan Jaringan Irigasi. 

 

D. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah 

selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan 

penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. 

MISI PERTAMA 

Tujuan 1.1  

” Mengelola Jaringan Irigasi “. 

Dijabarkan dalam sasaran : 

1.1.1  Terwujudnya pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten yang baik dan 

terencana. 

MISI KEDUA 

Tujuan 2.1  
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” Pembangunan, perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat 

banjir “ 

Dijabarkan dalam sasaran : 

2.1.1 Normalisasi Sungai yang mengalami pendangkalan / sedimentasi; 

2.1.2 Membangun, memperbaiki Talud / Turap, Brojong dan penahan 

tebing sungai; 

MISI KETIGA 

Tujuan 3.1 

” Memperkuat lembaga masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam 

pengelolaan Jaringan Irigasi “ 

Dijabarkan dalam sasaran : 

3.1.1 Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya air. 

3.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pengairan. 

3.1.3 Terlaksananya pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan 

pengelolaan jaringan irigasi. 

 

E. Kebijakan 

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

adalah : 

Penjabaran dari Misi 1 : 

1.a. Pengelolaan dan pengembangan prasarana jaringan irigasi untuk 

mendukung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi daerah 

Lumbung Pangan; 

1.b   Tersedianya perencanaan teknis jaringan irigasi dan sungai. 

Penjabaran dari Misi 2 : 

2.a Penanganan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir dan 

kekeringan 

Penjabaran dari Misi 3 : 

3.a Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan Sumber Daya 

Manusiamandiri / aparatur dalam pengelolaan Irigasi. 
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F. Program Jangka Menengah 

Dalam mengusung Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki Program Jangka Menengah 

dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut : 

a. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran; 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 

c. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & 

Jaringan pengairan lainnya; 

d. Program Pengendalian Banjir. 

 

2.2 PENETAPAN KINERJA 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

Terciptanya Sistem Administrasi 

Perkantoran Yang Baik 

Terselenggaranya 

kebutuhan rutin perkantoran 
79.79 % 

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
828.935.650,- 

Meningkatnya kualitas sarana 
dan prasarana pemerintahan 

Terpenuhinya kebutuhan 

sewa kantor UPTD, 

terpeliharanya kendaraan 

dinas 

80,06 % Program Peningkatan 

Sarana & Prasarana 

Aparatur 

8.450.000,- 

Terciptanya Sistem Laporan 
Capaian Kinerja SKPD 
 

Terselenggaranya 
administrasi pelaporan 
keuangan 

83,33 % 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

3.213.850,- 

Meningkatnya prasarana dan 
sarana irigasi/konservasi air 
dan fungsi sungai 

Perencanaan dan 
peningkatan saluran tersier 
dan Jalan inspeksi 

93,54 % 

Program Pengembangan 
dan Pengelolaan jaringan 
irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya. 

1.277.559.850,- 

Berkurangnya daerah 
genangan air (Banjir) 

Perencanaan dan 
Normalisasi sungai 

87,44 % Program Pengendalian 
Banjir 

6.198.004.850,- 

 

A. Program & Kegiatan 

Untuk dapat mewujudkan sasaran dengan baik, maka Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melaksanakan 

program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 
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f. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

g. Penyediaan alat tulis kantor 

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

j. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor 

k. Penyediaan Peralatan rumah tangga 

l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

m. Penyediaan makanan dan minuman 

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

o. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 

 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 

a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  

d. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung kantor 

 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

Dan Keuangan; 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

 

4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya. 

a. Peningkatan Fungsi jaringan irigasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Modal. 

 

5. Program Pengendalian Banjir. 

a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Modal 
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BAB  III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten 

OKU TIMUR disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Laporan 

Akuntabilitas tersebut memuat : 

1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) : 

Dalam formulir tersebut disajikan sasaran, program dan kegiatan yang 

akan dicapai pada tahun laporan serta memaut rencana tingkat capaian 

(target). 

2. Formulir Pengukuran Kinerja (PK) : 

Dalam formulir tersebut dilakukan pembobotan terhadap capaian 

kelompok indikator kinerja sehingga diperoleh Nilai Capaian Kelompok 

Indikator Kinerja. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja, digunakan Formulir PKK seperti 

pada lampiran. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi 

menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka 

untuk menghitung capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Capaian Indikator Kinerja = 
Realisasi  X  100 % 

Rencana 
 
Namun apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan 

semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka rumus untuk menghitung 

capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

Capaian Indikator Kinerja = 
(Rencana – (Realisasi-Rencana) X  100 %) 

Rencana 
 
Nilai Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
 
Nilai Capaian Indikator 
Kinerja = 

Capaian Indikator Kinerja X  Bobot Indikator 
Kinerja 
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100 % 
 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan dengan 

capaian tahun sebelumnya : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, realisasi tahun sebelumnya 

sebesar 96,78 %, berbeda dibandingkan dengan tahun ini hanya mampu 

menyerap 86,51 %. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, realisasi tahun 

sebelumnya sebesar 91,18  %, berbeda dibandingkan dengan tahun ini 

hanya mampu menyerap 50,96 %. 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan, realisasi tahun sebelumnya sebesar 88,50  %, tahun ini  

berhasil mampu menyerap 100 %. 

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Inspeksi realisasi tahun 

sebelumnya sebesar 96,91%, untuk tahun ini tidak ada kegiatan 

5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong untuk tahun ini 

tidak ada kegiatan  

6. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong yang mampu menyerap 

anggaran sebesar 0 %.  

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya, realisasi tahun sebelumnya sebesar 96,77%, 

tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan tahun ini mampu hanya 

menyerap anggaran 19,29 %. 

8. Program Pengendalian Banjir, realisasi tahun sebelumnya sebesar      

88,55 %, tahun ini hanya mampu menyerap anggaran 7,98 %. 

9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada tahun lalu sebesar 

94,46 % dan pada tahun ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. 

 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan dengan target 

tahun terakhir Renstra : 

Secara keselurahan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan menurun 

dan belum sesuai dengan target tahun pada Renstra.  

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun yang dilaporkan secara 

kumulatif : 
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1. Program pelayanan administrasi perkantoran, sudah mampu terealisasi 

86,51 %  dimana target secara kumulatif 79,79 %. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sudah mampu 

terealisasi 50,96 %  dimana target secara kumulatif 80,06 %. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, sudah mampu terealisasi 100 %  dimana target secara 

kumulatif 83,33 %. 

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Inspeksi, belum mampu 

terealisasi , dimana program ini hanya dialokasikan pada 2 tahun terakhir 

ini saja target secara kumulatif 75,00 %. 

5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, sudah mampu 

terealisasi 3,43 % dimana target secara kumulatif 87,44 %, dimana 

Program ini mendukung Program Pengendalian Banjir. 

6. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, belum terealisasi atau 

sama dengan 0 %  dimana target secara kumulatif 66,66 %. 

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya, sudah mampu terealisasi 19,29 %  dimana 

target secara kumulatif 93,54 %. 

8. Program Pengendalian Banjir, sudah mampu terealisasi 7,98 %  dimana 

target secara kumulatif 87,44 %.  

9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, tidak dilaksanakan pada 

tahun ini dimana target secara kumulatif 75,00 % karena program ini 

hanya dialokasikan pada 1 tahun terakhir ini saja. 

 

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan dana yang bersumber dari Dana 

Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 22.802.621.950,-   

Adapun Realisasi dari tiap – tiap Program adalah sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran                     

Rp 828.935.650,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 717.100.078,- 

dengan persentase 86,51 %  dana terserap. 
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2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran 

Rp 624.912.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 318.470.100,- 

dengan persentase 50,96 %  dana terserap. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, dengan anggaran Rp 3.213.850,- dan realisasi anggaran 

sebesar Rp 3.213.850,- dengan persentase 100 %  dana terserap. 

4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya, dengan anggaran Rp 1.477.559.850,- dan 

realisasi anggaran sebesar Rp 285.003.100.,- dengan persentase 19,29 %  

dana terserap. 

5. Program Pengendalian Banjir, dengan anggaran Rp 6.735.790.150,- dan 

realisasi anggaran sebesar Rp 537.785.300,- dengan persentase 7,98 %  

dana terserap. 

 

3.3. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA 

 

   Susunan Kepegawaian 

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur berjumlah 266 orang yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut : 

 

a. Berdasarkan Golongan 

 

No Golongan Jumlah 

1 Golongan IV 2 Orang 

2 Golongan III 82 Orang 

3 Golongan II 157 Orang 

4 Golongan I 25 Orang 

J  u  m  l  a  h 266 Orang 
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b. Berdasarkan Jabatan 

 

No Golongan Jumlah 

1 Struktural 14 Orang 

2 Jabatan Fungsional - 

3 Tenaga Teknis Lainnya 233 Orang 

4 Staf Administrasi / Tata Usaha 19 Orang 

J  u  m  l  a  h 266 Orang 

 
 
 
 

c. Berdasarkan Pendidikan 

 

No Golongan Jumlah 

1 Strata 2 (S2) 8 Orang 

2 Strata 1 (S1) 60 Orang 

3 Diploma 3 (D3) 12 Orang 

4 SLTA 157 Orang 

5 SLTP 21 Orang 

6 SD 8 Orang 

J  u  m  l  a  h 266 Orang 

 
 

Berikut ini merupakan bagian struktur organisasi kepegawaian Dinas 

Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

 

   Aset yang dikelola 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, 

kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan 

bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas lainnya, yaitu : 
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1. Bangunan dan gedung 

Bangunan terdiri dari Bangunan Tersier, Normalisasi Sungai, Pembanguna 

Bronjong,  Pembangunan Reservoir, Rehab Jalan Inspeksi, Pembangunan 

Gedung Workshop, Banguana Nama BK, dan Konstruksi Jaringan Air 

bersih yang terletak menyebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten  Ogan 

Komering Ulu Timur. 

2. Inventaris / Peralatan Kantor 

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari Alat-alat Kantor, 

Alat Studio, Perangkat Komputer serta Buku Desain Perencanaan yang 

diperoleh dari Pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 

3. Kendaraan Dinas 

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2013 terdiri dari 4 (empat) 

buah Excavator, 1 (satu) buah Dump Truk, 1 (satu) buah Mobil Double 

Cabin, 1 (satu) buah Mobil Pick Up, dan 3 (tiga) buah Motor. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut : 

 

No KELOMPOK BARANG NILAI (Rp) 

1 Bangunan dan Gedung 95.979.248.375,- 

2 Inventaris / Peralatan Kantor 1.141.731.000,- 

3 Kendaraan 6.041.574.000,- 

J  u  m  l  a  h 103.162.553.375,- 

 

3.4. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU 

 
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 

700/135/Inspekt/2016 pertanggal 19 Agustus 2016 dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kami telah melaksanakan 

Rekomendasi Evaluasi LAKIP untuk tahun 2015. adapun dokumen – 

dokumen yang dilakukan perbaikan sebagai berikut : 

1. Rencana Strategis (Renstra) 

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Rencana Kinerja 
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Tahunan (Renja) telah mengacu dan memperhatikan Peraturan 

Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2011 dari Inspektorat 

Daerah.  

2. Penetapan Kinerja  

Dalam penyusunan Penetapan Kineja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan 

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dengan tetap memenuhi kriteria indikator yang baik 

yaitu Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Realistis dan Jelas jangka waktunya, 

Serta Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2015 dari Inspektorat Daerah.  

3. Indikator Kinerja Utama 

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengacu dan 

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 09 Tahun 2007 tentang Penyusunan IKU, Serta Rekomendasi Evaluasi 

LAKIP Tahun 2013 dari Inspektorat Daerah. 

4. LAKIP 

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur telah mengacu dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN No. 

239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP, Serta 

Rekomendasi Evaluasi LAKIP Tahun 2015 dari Inspektorat Daerah. 
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BAB  IV 
PENUTUP 

 
 
 

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam Bab III yang memuat Analisis 

Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Faktor Pendukung Lainnya serta 

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PK), telah 

dilaksankan evaluasi kinerja kegiatan dimulai dengan Pengukuran Kinerja (PK) 

yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian Pengukuran Kinerja Kegiatan 

(PK) berisi program, kegiatan yang memuat uraian kegiatan, indikator kinerja, 

rencana tingkat capaian (target), realisasi serta persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian. Secara keseluruhan realisasi anggran dan pelaksanaannya sudah 

berjalan dengan baik dengan realisasi diatas 85% sesuai dengan sasaran pada 

Rencana Strategis (Renstra)  Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 

Adapun kendala yang dihadapi tidak begitu berarti bagi Kami dan berharap 

kedepan Kami akan lebih baik lagi. Kedepan langkah – langkah yang telah Kami 

persiapkan adalah mengusulkan anggran ke pusat dan membuat dan menjalankan 

administrasi dan dokumentasi seluruh kegaiatan lebih baik lagi sehingga 

memudahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bekerja 

dengan baik dan maksimal. 

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 ini 

kami susun, Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan 

tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun  dari pengguna laporan ini. 

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintah 

yang baik.   
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