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ABSTRAKSI 

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta 

selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk 

Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016 – 2021 sebagai berikut: 

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri” 

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah 

daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap 

stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka 

ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, 

pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan; 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius; 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan 

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah. 

Sasaran tercapainya Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu 

cara untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah yaitu dengan mengevaluasi sasaran strategis yang 

terdapat di RENSTRA PD terhadap realisasinya secara triwulanan. Sasaran strategis yang terdapat di dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 sasaran strategis. Pada tahun 2016 target persentase capaian sasaran 

tahunan terhadap target sasaran RENSTRA PD sebesar 42.85% yang artinya dari 1 sasaran strategis ditargetkan 

sebanyak 42.85% Indikator kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang yang tercapai.  

Dalam tahun 2016 pencapaian sasaran tercapainya perencanaan daerah yang efektif menunjukan 

hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan 

bahwa Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RENSTRA PD telah melebihi target yang 

ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 51,112% dari target 48,84%, atau sebanyak 119,281% dengan 

anggaran Rp. 178.049.842.062,- dan terealisasi sebeasr Rp. 168.403.918.442,- atau dipersentasekan sebesar 

94.582%. Bila melihat pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Permendagri No. 54 

tahun 2010 Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk sasaran ini. Sedangkan bila dilihat 

dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RENSTRA PD, pencapaian ini telah mencapai 

119,281% dari rencana kinerja tahun 2016. 
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Bab I    Pendahuluan 
 

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Sukabumi dalam 
perencanaan dan Pengendalian Dalam perkembangan pelayanan dan mekanisme untuk 
mendokumentasikan atau mengadministrasikan dokumen pembuatan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka kegiatan tersebut akan semakin sempurna. 
Aktifitas tersebut tentunya harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional 
dan handal serta data–data yang akuntabilitas guna terwujudnya laporan yang handal. 

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi (DBM) merupakan salah satu dinas di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertugas melaporkan hasil kegiatan dan 
kinerja selama 1 tahun anggaran. DBM sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah, melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan 
kewenangannya sesuai dengan Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokasi Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pedoman evaluasi atas implementasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Mengingat peran penting DBM dalam hal pelaporan akuntabilitas tersebut, maka 
diperlukan suatu pelaporan yang dapat memberikan suatu arahan dan gambaran kinerja 
yang ingin dicapai dalam waktu yang akan datang. Pelaporan tersebut tersebut harus 
disusun dalam suatu tahapan pelaporan yang realistis, sehingga dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik sesuai 
dengan target yang ditetapkan.   

Bagian ini memberikan gambaran tentang isu–isu strategis yang menjadi fokus 
perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi. Pada 
prinsipnya, Dinas Bina Marga bertugas dalam penyelenggaraan infrastruktur keciptakaryaan 
dan kebinamargaan serta dalam penataan ruang. Untuk itu, dalam paparan ini disajikan isu–
isu strategis pada bidang kebinamargaan sebagai berikut: 

1. Perbedaan aksesibilitas. 
Aksesisbilitas di Kab. Sukabumi bagian utara sudah memadai, sementara untuk 
Kab. Sukabumi bagian Selatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal 
ini menimbulkan ketimpangan perkembangan wilayah. Untuk itu perlu perhatian 
khusus agar aksesibilitas ini bisa lebih diseimbangkan. Peningkatan/Pembangunan 
jalan yang menghubungkan antar wilayah, terutama jalan–jalan poros barat–
timur yang menghubungkan jalan nasional/propinsi (poros utara–selatan) perlu 
dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas penanganannya.  
 

2. Sebagian ruas jalan berada pada jalur rawan bencana. 
Kondisi geografis dan kondisi tanah yang labil dibeberapa wilayah/lokasi di 
Kabupaten Sukabumi merupakan kendala tersendiri. Kondisi tersebut banyak 
menyebabkan terjadinya longsor yang kadang kala membuat ruas jalan 
terputus/terhambat lalu lintasnya. Selain itu, perkembangan pembangunan di 
masyarakat semakin besar, sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan lahanpun 
semakin banyak. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya dilakukan 
penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air hujan tidak 
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terserap oleh akar-akar pohon tapi menjadi air permukaan (surface run-off) yang 
tidak bisa ditamBina Margang oleh saluran drainase yang ada sehingga kondisi 
tebing menjadi labil karena naiknya kadar air tanah yang pada akhirnya dapat 
menyebabkan longsor. Penanganan jalan yang putus atau rusak akibat bencana ini 
membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan hal ini memBina Marganyai 
konsekuensi terganggunya alokasi untuk penanganan jalan yang sudah 
diprogramkan. 
 

3. Muatan lebih (over load). 
Merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang–Undang Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, maka jalan Kabupaten dapat dikategorikan 
pada jalan kelas III dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Untuk ruas–
ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang menjadi akses ke lokasi sumber 
quarry (Galian C) dan industri, beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar 
Muatan Sumbu Terberat (MST). Semakin besar muatan sumbu maka tingkat 
penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as 
standar (beban as 16 ton), mengakibatkan tingkat kerusakan hampir sebesar 16 
kalinya (Gambar I. 1 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan 
Jalan. Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya 
umur jalan  

 

Gambar I. 1 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan 

4. Pentingnya Pemeliharaan jalan. 
Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa setiap satu rupiah yang tidak 
dibelanjakan untuk pemeliharaan jalan, akan mengakibatkan penambahan biaya 
angkutan sebesar tiga rupiah. Hal tersebut berarti bahwa bila pemeliharaan tidak 
diselenggarakan dengan baik (efektif dan efisien), maka akan timbul kerugian 
berlipat ganda pada masyarakat, terutama pengguna jalan. Untuk 
mempertahankan kondisi perkerasan jalan diperlukan pemeliharaan jalan, baik 
rutin maupun berkala (periodik). Apabila salah satu dari kedua jenis pemeliharaan 
ini tidak dilaksanakan, maka umur perkerasan menjadi semakin pendek (jalan 
cepat rusak). Hal ini mengakibatkan biaya penanganan akan menjadi lebih besar. 
dimana perkerasan yang telah mencapai kondisi kritis membutuhkan penanganan 
berupa peningkatan jalan dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan 
dengan penanganan pemeliharaan.  
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 Dikarenakan oleh pertambahan volume lalu lintas maupun intensitas beban yang 
terus meningkat, termasuk overloading yang tak terkendali, maka amatlah 
penting dan strategis posisi pemeliharaan jalan sebagaimana yang tecantum 
didalam Undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, 
pasal 30 ayat 1 huruf b, yaitu: “penyelenggara jalan wajib memprioritaskan 
pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk 
mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah ReBina 
Margablik Indonesia No.34 tahun 2006 Tentang Jalan, pasal 97 ayat 3, dikatakan 
bahwa “pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud meliputi pemeliharaan rutin, 
pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi”. Oleh karena itu, pemeliharaan harus 
dilakukan sebelum jalan tersebut kondisinya menurun menjadi rusak. Namun 
demikian, terdapat kendala yang dihadapi yang salah satunya adalah tuntutan 
masyarakat agar semua ruas ditangani. Mereka mempertanyakan bahwa jalan 
yang ditangani adalah jalan yang ada dalam kondisi baik dan sedang sementara 
jalan yang rusak tidak mendapat penanganan. Mereka lebih memilih bahwa jalan 
baik dan sedang dibiarkan saja (tidak mendapat pemeliharaan) dan anggarannya 
dialokasikan pada penanganan jalan rusak. Apabila hal ini dilakukan, tentunya 
tingkat kemantapan jalan tidak akan dapat dijaga, bahkan untuk skala jaringan 
akan terus menurun. (Gambar I. 2 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan 
Waktu) 

 

Gambar I. 2 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu 

5. Sebagian dari Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Rencananya.  
 Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5–10 tahun sekali 

(tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini banyak 
ruas jalan yang hanya mendapat penanganan pemeliharaan rutin saja, dan 
sebagian dilakukan pemeliharaan berkala, Hanya sedikit yang mendapatkan 
penanganan berupa peningkatan jalan, padahal kondisi jalan sebagian besar 
sudah rusak, sehingga banyak ruas jalan yang tidak tertangani (terjadi backlog). 
Kondisi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan permasalahan backlog tahun 
sebelumnya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, dan hal ini semakin 
menambah beban dalam penanganan jalan. 
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6. Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai.  
 Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya 

tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar, pasar tumpah, parkir 
sembarangan, penggunaan kendaraan dengan muatan lebih atau tidak sesuai 
kelas jalan, dan lain–lain. Hal ini sangat mengganggu fungsi jalan (mengurangi 
kapasitas jalan) dan juga untuk beberapa kasus dapat mempercepat tingkat 
kerusakan jalan. 

 
7. Masih Banyaknya Desa tertinggal.  
 Kabupaten Sukabumi masih belum bisa lepas dari status daerah tertinggal. Masih 

banyak desa dengan kondisi tertinggal atau terisolir. Untuk itu diperlukan 
perhatian khusus kepada desa–desa tertinggal ini dalam hal penyediaan 
infrastrukturnya. Pada saat ini sedang dikonsep penanganan yang lebih lengkap 
berupa ‘desa binaan’. Desa ini direncanakan akan mendapat pengalokasian 
pembangunan infrastruktur, terutama jalan, lebih besar dari desa lainnya. Porsi 
bantuan Bina Marga (misalnya bantuan aspal) akan diperbesar. Selain itu, 
pembinaan kelembagaan akan dilakukan sehingga penanganan pemeliharaan 
atau penanganan lain dapat dilakukan secara mandiri dengan proses yang benar. 
Hal ini dapat dilakukan apabila terbentuk lembaga pengelola infrastruktur di desa 
(semacam Dinas Bina Marga yang berada di desa). 

   
8. Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat 

memenuhi volume lalu lintas.  
 Pada segmen tertentu dari ruas jalan nasional terjadi kemacetan, terutama pada 

jam–jam sibuk. Hal ini diakibatkan tingginya volume lalulintas yang dibangkitkan 
dari adanya kegiatan ekonomi disepanjang jalan nasional dan penggunaan lahan 
disepanjang ruas jalan tersebut yang cenderung mengganggu lalu lintas. Problem 
ini akan bertambah parah apabila rencana pembangunan jalan tol tahap I antara 
Ciawi–Lido terwujud. Problem kemacetan akan semakin parah karena akan terjadi 
penumpukan keendaraan di sekitar pintu tol Lido dan akan membebani ruas jalan 
disekitarnya, termasuk jalan nasional. 

 
9. Adanya Kegiatan dari Sektor/Dinas/Instansi Lain.  

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini adalah pendekatan 
kewilayahan. Semua program dari berbagai sektor bisa masuk pada suatu wilayah 
dengan tujuan agar didapat manfaat yang signifikan bagi wilayah bersangkutan. 
Contoh dari program demikian adalah Agropolitan dan Minapolitan. Menyikapi 
hal tersebut, diperlukan sinkronisasi program agar program dari setiap 
Dinas/Instansi dapat saling mendukung. 
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Bab II   Perencanaan Kinerja 
 

2.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan 
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Dinas Bina Marga 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010–2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan 
program Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan merupakan landasan dan pedoman bagi 
seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi dalam 
melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan selama 
kurun waktu 5 (lima) Tahun 2010–2016. 
 
A. Visi 

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan 
Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 
2016-2021 sebagai berikut: 

 

 

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan 
Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen 
tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi 
menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian 
masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 
Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan 

Kabupaten Sukabumi 

 

 
 
 

Pembanguna
n Daerah 

Kabupaten 
Sukabumi 

Masyarakat 
Kabupaten 

Sukabumi yang 
Religius 

Kemandirian 
Masyarakat 
Kabupaten 
Sukabumi 

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri” 
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1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius 

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang 
direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan 
tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 
pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.  

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan 
perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara 
menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan 
penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di 
Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial 
yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada 
konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, 
makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).  

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada 
intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah 
dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 
Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan 
perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang 
bermartabat dan berdaya saing. 

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi 
merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk 
menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa 
Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap 
toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat 
diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.  

2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi 

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat 
yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu 
yang dipandangnya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya 
kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya 
kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar 
mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan 
daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu 
melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang 
direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin 
mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta 
keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan 
memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.  
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Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan 
sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten 
Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi 
diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah 
Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi 
kemiskinan dan pengangguran.  

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan 
menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini 
dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan 
daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat 
Kabupaten Sukabumi.  

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, 
ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya 
pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power 
sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam 
stakeholders lainnya, dan untuk menoptimalkannya dilakukan dengan information sharing 
agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain. 

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, 
ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan 
untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya 
mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan 
dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai 
kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal 
tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik 
secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu 
pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 
1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih 
dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4). 

 

B. Misi 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat 
dipandang sebagai pilihan jalan (the choosen track) bagi pemerintah daerah dalam 
menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan 
pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan. 

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi 
(pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja 
yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi 
pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah 
jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: 

5. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui 
bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan; 

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius; 



13 

 

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan 
8. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah. 

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui 
bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan 

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan 
perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas 
perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam 
meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan 
perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam 
pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih 
perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi 
masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian 
makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan 
adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi 
masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan 
sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM 
utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi 
salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut. 

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan 
berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang 
telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral 
dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi 
keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat 
dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian 
kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.  

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya 
pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya 
perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara 
merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan 
hidup. 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius 

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan 
sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di 
kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu 
bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi. 

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk 
menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten 
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Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung 
perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia 
Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia 
menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan 
teknologi saat ini.  

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan 
berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten 
Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. 
Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam 
pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang 
dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan 
agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk 
karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan 
daerah.   

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi 
bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan 
dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan 
potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional 

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat 
sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan 
Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. 
Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan 
Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola 
pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu: 

1) Tidak ada korupsi  
2) Tidak ada pelanggaran hukum 
3) Tata kelola keuangan yang baik 
4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik 
5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap 
6) Komunikasi dengan publik berjalan baik 
7) Penggunaan waktu efektif dan produktif 
8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan 
9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. 

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau 
kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi 
birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari 
reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, 
bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu 
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam 
menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam 
menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan 
akuntabilitas publik. 



15 

 

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, 
peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, 
pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, 
prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di 
samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen 
kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja 
aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” 
pelayanan kepada masyarakat. 

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten 
Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih 
meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula 
sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat 
Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis 
yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis 
yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. 
Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan 
pula kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan 
mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. 

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota 
dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti 
pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, 
pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap 
peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, 
pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan 
dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala 
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. 
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan.  

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang 
handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses 
terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat 
diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan 
masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai 
kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan 
pemerintahan. 

 

 

http://darapuspaagustin.blogspot.co.id/2015/10/mengenal-kehidupan-perencana-wilayah-dan-kota.html
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2.1.1 Tujuan dan Sasaran 
 

A. Tujuan 
Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan 

pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. 
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu 
tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan 
jangka menengah daerah. 

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan 
misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan 
pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang 
ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. 

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan 
Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat 
diuraikan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung 
perekonomian 

B. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata 
oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan 
terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara 
spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur 
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan 
pembangunan jangka menengah. 

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik 
pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja ‘impact’ yang saling terhubung dimana 
sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai 
leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi 
langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi 
indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.  

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi 
pembangunan jangka menengah Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan 
sasaran pembangunan pada tujuan sebagai berikut: 

Tujuan 31: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung 
perekonomian. 

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung 
perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan 
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2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, 
pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air 

3. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 
5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan 

usaha jasa konstruksi 
 

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Bina 
Marga Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 
Pembangunan Jangka Menengah Dinas Bina Marga 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

1 2 3 4 
Optimalisasi 
pelayanan publik 
khususnya di 
bidang 
kesehatan, 
pendidikan dan 
infrastruktur 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 
kualitas 
infrastruktur 
daerah yang 
mendukung 
perekonomian 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik 
dan sedang 

Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan 
dan pusat produksi di wilayah kabupaten 

pelayaanan informasi tentang Infrastruktur 

ketersediaan sarana pengelolaan jalan 

Terbangunnya ruas jalan baru 
 

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka Bina Marga mempunyai misi yang k 4 
(empat) yaitu : “Optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan 
dan infrastruktur “ dengan tujuan ke 31 (tiga puluh satu) yaitu : “Meningkatkan 
ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian “ dengan 
sasarannya adalah “Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan” dengan 
mengacu pada sasasan bina marga maka terdapat indikator kinerja yang telah di tetapkan di 
dalam RPJMD 2016 – 2021adlah sebagai berikut;  

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang; 

2. Persentase terhubungmya pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten; 

3. Pelayanan informasi tentang infrastruktur; 

4. Ketersediaan pengelolaan sarana jalan; dan 

5. Terbangunnya ruas jalan baru ; pembangunan jalan (Sukaraja – Sukalarang), 
pembangunan jalan lintas (Cicurug – Cibadak), pembangunan jalan lintas 
(Palabuhanratu – Cisolok), Pembangunan jalan (Cibutun – Balewer) dan 
Pembangunan jalan (Situhiang – Malereng). 

Sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2016 dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target Kinerja 
Program dan 

Kerangka 
Pendanaan x Rp. 

1.000.000,- 

Kondisi Kinerja pada Akhir 
Periode Renstra SKPD 

Tahun 2016 

Target Rp. Target 
Rp.  

(x 1,000,000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

Persentase tingkat 
kondisi jalan 
kabupaten baik dan 
sedang 

% 42.85 104,753 59.85 1,020,993 

Persentase 
terhubungnya pusat 
- pusat kegiatan dan 
pusat produksi di 
wilayah kabupaten 

% 0 - 99.06 142,400 

Terbangunnya ruas 
jalan baru (Sukaraja 
- Sukalarang) 

dok 1 dok FS 300 

3 dok dan 1 
ruas jalan dan 

jembatan 
terbangun 

191,700 

ketersediaan sarana 
pengelolaan jalan 

unit 6 5,000 37 30,000 

Terbangunnya ruas 
jalan baru (Cicurug - 
Cibadak) 

dok 1 dok FS 300 

3 dok dan 1 
ruas jalan dan 

jembatan 
terbangun 

191,700 

Terbangunnya ruas 
jalan baru 
(Pelabuhanratu - 
Cisolok) 

dok 0 - 

2 dok dan 1 
ruas jalan dan 

jembatan 
terbangun 

221,400 

Terbangunnya ruas 
jalan baru (Cibutun 
- Balewer) 

dok 
1 dok 
amdal 

300 

2 dok dan 1 
ruas jalan dan 

jembatan 
terbangun 

436,300 

Terbangunnya ruas 
jalan baru 
(Situhiang - 
Malereng) 

dok 0 - 

2 dok dan 1 
ruas jalan dan 

jembatan 
terbangun 

117,400 

pelayaanan 
informasi tentang 
Infrastruktur 

dok 5 1,000 61 6,050 

 
Dalam melaksanan kegiatan pada tahun 2016, dinas bina marga memiliki 1 (satu) 

sasaran srategis yaitu; Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan dengan 
beberapa indikator kinerja, diantaranya; 

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang memiliki target 42,85% 
dengan didukung dana sebesar  Rp. 104.753.000.000,- dan Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 59,85% dan di dukung dengan dana 
sebesar Rp. 1.020.993.000.000,- 
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2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten memiliki target 0% dengan didukung dana sebesar  Rp. 0,- dan Kondisi 
Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 99,06% dan di dukung 
dengan dana sebesar Rp. 142.400.000.000,- 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang) memiliki target 1 Dokumen 
Fisibility Study (FS) dengan didukung dana sebesar  Rp. 300.000.000,- dan Kondisi 
Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 3 dok dan 1 ruas jalan dan 
jembatan terbangun dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 191.700.000.000,- 

4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan memiliki target 6 unit dengan didukung dana 
sebesar  Rp. 5.000.000.000,- dan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD 
dengan target 37 unit dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak) memiliki target 1 Dokumen 
Fisibility Study (FS) dengan didukung dana sebesar  Rp. 300.000.000,- dan Kondisi 
Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 3 dok dan 1 ruas jalan dan 
jembatan terbangun dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 191.700.000.000,- 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok) memiliki target 0 Dokumen 
Fisibility Study (FS) dengan didukung dana sebesar  Rp. 0,- dan Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan 
terbangun dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 221.400.000.000,- 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer) memiliki target 1 Dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dengan didukung dana sebesar  Rp. 
300.000.000,- dan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 2 
dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun dan di dukung dengan dana sebesar 
Rp. 436,300.000.000,- 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) memiliki target 0 Dokumen 
Fisibility Study (FS) dengan didukung dana sebesar  Rp. 0,- dan Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan 
terbangun dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 117.400.000.000,- 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur memiliki target 5 Dokumen dengan 
didukung dana sebesar  Rp. 1.000.000.000,- dan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 
Renstra SKPD dengan target 61 Dokumen dan di dukung dengan dana sebesar Rp. 
6.050.000.000,- 

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2016, Dinas Bina Marga Kabupaten 
Sukabumi menetapan perjanjian kinerja Antara Bupati dan Kepala Dinas Bina Marga 
Kabupaten Sukabumi. Perjanjian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur jalan 
dan jembatan 

Persentase tingkat 
kondisi jalan 
kabupaten baik 
dan sedang 

% 42.85 Program Peningkatan 
Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 

85.690.919.950,00 

Program Rehabilitasi, 
Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

15.620.971.000,00 

Pada perjanjian kinerja tahun 2016 program/kegitan yang mengacu pada RPJMD 
lama tahun 2010 – 2015 sehingga program/kegiatan masih mengacu pada Sistem Informasi 
Daerah (simda) yang lama dan program yang lama hanya terdapat 2 (dua) proram, yaitu; 
Program peningkatan jalan dan jembatan dengan anggaran Rp. 85.690.919.950,- dan 
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggran Rp. 
15.620.971.000,- 

Sedangkan pada perjanjian revisi tahun 2016  program/kegiatan yang mengacu pada 
RPJMD tahun 2016 – 2021 sehingga program/kegiatan hanya mejadi 2 (dua) program yaitu, 
Program jalan dan jembatan dan program tetapi dalam Sistem Informasi Daerah (simda), 
program/kegiatan masih mengacu pada proram Program peningkatan sarana dan prasarana 
kebinamargaan serta kegiatan – kegiatan yang mengacu pada RPJMD 2016 – 2021 yaitu; 

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang dengan 
Program/Kegiatan (baru) Program Jalan dan Jembatan sedangkan pada 
Program/Kegiatan (lama) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan 
anggran Rp. 154.333.213.318,- dan Program Rehabilitasi jalan dan jembatan dengan 
anggaran Rp. 23.716.628.744,- 

2. Kegiatan persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di 
wilayah kabupaten ada pada RPJMD 2016 – 2021 sedangkan RPJMD lama tidak ada 
kegiatan ini. 

3. Kegitan terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang) ada pada RPJMD 2016 
– 2021 sedangkan RPJMD lama tidak ada kegiatan ini. 

4. Kegiatan ketersediaan sarana pengelolaan jalan memiliki target 6 unit ada pada 
RPJMD 2016 – 2021 sedangkan RPJMD lama tidak ada kegiatan ini. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak) ada pada RPJMD 2016 – 2021 
sedangkan RPJMD lama Kegiatan Perencanaan Jalan dengan anggran Rp. 
300.000.000,-. 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok) ada pada RPJMD 2016 – 
2021 sedangkan RPJMD lama tidak ada kegiatan ini. 
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7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer) ada pada RPJMD 2016 – 2021 
sedangkan RPJMD lama Kegiatan Perencanaan Jalan dengan anggran Rp. 
300.000.000,-. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) ada pada RPJMD 2016 – 2021 
sedangkan RPJMD lama tidak ada kegiatan ini. 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur memiliki target 5 ada pada RPJMD 2016 
– 2021 dengan nama Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 
sedangkan RPJMD lama Program peningkatan pengembangan system pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan dengan total anggaran Rp. 404.000.000,- 

Perjanjian kinerja rivisi untuk dinas bina marga tahun 2016 dalam melaksanan 
kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/ Kegiatan (Baru) Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 5 6.a 6.b 7 

1 
 

Meningkatnya kualitas  
infrastruktur jalan dan 
jembatan 

Persentase tingkat 
kondisi jalan kabupaten 
baik dan sedang 

% 42.85 Program Jalan dan 
Jembatan 

Program Peningkatan 
Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

154.333.213.318,00 

Program Rehabilitasi, 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

23.716.628.744,00 

Persentase 
terhubungnya pusat - 
pusat kegiatan dan 
pusat produksi di 
wilayah kabupaten 

% 0 

Persentase terhubungnya 
pusat - pusat kegiatan dan 
pusat produksi di wilayah 
kabupaten 

- 0 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Sukaraja - 
Sukalarang) 

dok 
1 dok 

FS 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Sukaraja - 
Sukalarang) 

- 0 

ketersediaan sarana 
pengelolaan jalan 

unit 6 
ketersediaan sarana 
pengelolaan jalan 

- 0 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Cicurug - Cibadak) 

dok 
1 dok 

FS 
Terbangunnya ruas jalan 
baru (Cicurug - Cibadak) 

Kegiatan Perencanaan 
Jalan 

300.000.000,00 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Pelabuhanratu - 
Cisolok) 

dok 0 
Terbangunnya ruas jalan 
baru (Pelabuhanratu - 
Cisolok) 

- 0 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Cibutun - Balewer) 

dok 
1 dok 
amdal 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Cibutun - Balewer) 

Kegiatan Perencanaan 
Jalan 

300.000.000,00 

Terbangunnya ruas jalan 
baru (Situhiang - 
Malereng) 

dok 0 
Terbangunnya ruas jalan 
baru (Situhiang - 
Malereng) 

- 0,00 

pelayaanan informasi 
tentang Infrastruktur 

dok 5 
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
kebinamargaan 

Program peningkatan 
pengembangan system 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

404.000.000,00 
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Tabel 2.5 RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 
Triwulan 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

Persentase tingkat kondisi 
jalan kabupaten baik dan 
sedang 

% 42.85 0 25 34 42.85 

Persentase terhubungnya 
pusat - pusat kegiatan dan 
pusat produksi di wilayah 
kabupaten 

% 0 0 0 0 0 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Sukaraja - Sukalarang) 

Dok 1 dok FS 0 0 0 1 

ketersediaan sarana 
pengelolaan jalan 

Unit 6 0 0 0 6 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Cicurug - Cibadak) 

Dok 1 dok FS 0 0 0 1 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Pelabuhanratu - Cisolok) 

Dok 0 0 0 0 0 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Cibutun - Balewer) 

Dok 
1 dok 
amdal 

0 0 0 1 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Situhiang - Malereng) 

Dok 0 0 0 0 0 

pelayaanan informasi tentang 
Infrastruktur 

Dok 5 0 0 0 5 

 

Dalam rencana aksi kinerja tahu 2016 dinas bina marga memiliki 1 (satu) sasaran 

stratregis dan beberapa indikator kinerja yaitu : 

1. Persentase tingkat kematapan jalan kabupaten baik dan sedang dengan target 

42,85% yang terdiri dari triwulan I 0%, triwulan II 25%, triwulan III 34% dan 

triwulan IV 42,85%. 

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 

kabupaten dengan target 0% yang terdiri dari triwulan I 0%, triwulan II 0%, 

triwulan III 0% dan triwulan IV 0%.  

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja – Sukalarang) dengan target 1 Dokumen 

Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I 0 Dokumen, triwulan II 0 Dokumen, 

triwulan III 0 Dokumen dan triwulan IV 1 Dokumen.  

4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan dengan target 6 unit yang terdiri dari 

triwulan I 0 unit, triwulan II 0 unit, triwulan III 0 unit dan triwulan IV 6 unit. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug – Cibadak) dengan target 1 Dokumen 

Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I 0 Dokumen, triwulan II 0 Dokumen, 

triwulan III 0 Dokumen dan triwulan IV 1 Dokumen.  

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu – Cisolok) dengan target 0 

Dokumen Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I 0 Dokumen, triwulan II 0 

Dokumen, triwulan III 0 Dokumen dan triwulan IV 0 Dokumen.  
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7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun – Balewer) dengan target 1 Dokumen 

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari triwulan I 0 Dokumen, 

triwulan II 0 Dokumen, triwulan III 0 Dokumen dan triwulan IV 1 Dokumen. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang – Malereng) dengan target 0 Dokumen 

Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I 0 Dokumen, triwulan II 0 Dokumen, 

triwulan III 0 Dokumen dan triwulan IV 0 Dokumen.  

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur dengan target 5 Dokumen yang 

terdiri dari triwulan I 0 unit, triwulan II 0 unit, triwulan III 0 unit dan triwulan IV 5 

Dokumen. 

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi yang 

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 
 

No Sasaran Strategis Anggaran 
Keterangan 

APBD/Dekon/TP 

1 2 3 4 

1 
 

Meningkatnya kualitas  
infrastruktur jalan dan 
jembatan 

178.049.842.062,00 
Dana APBD Kabupaten 

Sukabumi 

 

Anggaran dinas bina marga pada tahun 2016 sebesar Rp. 178.049.842.062,- dana 
tersebut merupakan dana APBD Kabupaten Sukabumi.  
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Bab III  Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga  

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 

 

A. Sasaran Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan 

Sasaran tercapainya Meningkatnya kualitas  infrastruktur jalan dan jembatan 
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah yaitu 
dengan mengevaluasi sasaran strategis yang terdapat di RENSTRA PD terhadap realisasinya 
secara triwulanan. Sasaran strategis yang terdapat di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 
terdapat 1 sasaran strategis. Pada tahun 2016 target persentase capaian sasaran tahunan 
terhadap target sasaran RENSTRA PD sebesar 42.85% yang artinya dari 1 sasaran strategis 
ditargetkan sebanyak 42.85% Indikator kinerja Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten 
baik dan sedang yang tercapai.  
 

Dalam tahun 2016 pencapaian sasaran tercapainya perencanaan daerah yang efektif 
menunjukan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi 
kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Persentase capaian sasaran tahunan terhadap 
target sasaran RENSTRA PD telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 
sebanyak 51,112% dari target 48,84%, atau sebanyak 119,281%. Bila melihat pada skala 
penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Permendagri No. 54 tahun 2010 
Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk sasaran ini. Sedangkan bila 
dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RENSTRA PD, pencapaian ini 
telah mencapai 119,281% dari rencana kinerja tahun 2016. 
 

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja  

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2015 

2016 Target 
Akhir 

Renstra 
(2021) 

Capaian 
s/d 2016 
Terhadap 
2021 (%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Persentase tingkat 
kondisi jalan kabupaten 
baik dan sedang 

% 42.85 42.85 51.112 119.281 59.85 85.400 

2 

Persentase 
terhubungnya pusat - 
pusat kegiatan dan 
pusat produksi di 
wilayah kabupaten 

% 98.55 0 0 0 99.06 0 

3 
Terbangunnya ruas 
jalan baru (Sukaraja - 
Sukalarang) 

Dok 0 1 0 0 

3 dok dan 
1 ruas 

jalan dan 
jembatan 
terbangun 

0 

4 
ketersediaan sarana 
pengelolaan jalan 

Unit 0 6 0 0 37 0 

5 
Terbangunnya ruas 
jalan baru (Cicurug - 
Cibadak) 

Dok 0 1 1 100 

3 dok dan 
1 ruas 

jalan dan 
jembatan 

33.33 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2015 

2016 Target 
Akhir 

Renstra 
(2021) 

Capaian 
s/d 2016 
Terhadap 
2021 (%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

terbangun 

6 

Terbangunnya ruas 
jalan baru 
(Pelabuhanratu - 
Cisolok) 

Dok 0 0 0 0 

2 dok dan 
1 ruas 

jalan dan 
jembatan 
terbangun 

0 

7 
Terbangunnya ruas 
jalan baru (Cibutun - 
Balewer) 

Dok 1 1 1 100 

2 dok dan 
1 ruas 

jalan dan 
jembatan 
terbangun 

50.00 

8 
Terbangunnya ruas 
jalan baru (Situhiang - 
Malereng) 

Dok 0 0 0 0 

2 dok dan 
1 ruas 

jalan dan 
jembatan 
terbangun 

0 

9 
Pelayaanan informasi 
tentang Infrastruktur 

Dok 5 5 4 80 61 6.557 

Penjelasan tabel diatas adalah : 

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target 
sebesar 42.85% dan dapat di ralisasikan sebesar 51.112% atau Presentase yang di 
capai adalah 119.281% dan capaian pada tahun 2016 terhadap tahun 2021 adalah 
sebesar 85.4%. 

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan 
pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 
pada bulan februari tahun 2016. 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang) ini tidak dapat diserap 
dikarenakan gagal lelang dan pada waktu perubahan waktu yang di rencanakan tidak 
mencukupi untuk pengadaan konsultan dokumen Fisibility Study (FS) Sukaraja – 
Sukalarang. 

4. ketersediaan sarana pengelolaan jalan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 
2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan 
kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak) dapat terselesaikannya Dokumen 
Fisibility Study (FS) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat direalisasikan 1 
dokumen FS atau persentase yang di capai 100% dan capaian pada tahun 2016 
terhadap tahun 2021 adalah sebesar 33.33%. 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok) belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer) dapat terselesaikannya Dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat 
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direalisasikan 1 dokumen AMDAL atau persentase yang di capai 100% dan capaian 
pada tahun 2016 terhadap tahun 2021 adalah sebesar 50.00%. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur mempunyai target sebesar 5 Dokumen 
dan dapat di ralisasikan sebanyak 4 Dokumn atau Presentase yang di capai adalah 
80% dan capaian pada tahun 2016 terhadap tahun 2021 adalah sebesar 6.557%. 1 
dokumen tidak dapat tercapai dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD 
tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan 
penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

Pada tahun 2007 kemantapan jalan kabupaten berada pada 31.11% sedangkan pada 
tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 27.73% Pada tahun 2009 sampai dengan 2014 
mengalami trend kenaikan kemantapan jalan mulai dari 34.07% sampai dengan 52.94% 
sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan kemantapan jalan dikarenakan 
anggran yang di berikan belum cukup meadai dari apa yang telah direncanakan. Sehingga 
pada tahun 2016 kemantapan jalan sebesar 51.112% dan ini sesuai dengan apa yang 
diharapkan untuk meningkatkan kemantapan jalan sesuai dengan program nasional yang 
sejalan dengan program daerah. Di bawah ini dapat dilihat grafik tingkat kemantapan jalan 
pada tahun 2007 – 2016.  

 

 

Gambar III.1 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan 

B. Permasalahan dan Solusi 

Meskipun pencapaian persentase capaian sasaran tahunan terhadap target RENSTRA 

PD mengalami trend yang positif bukan berarti terlepas dari permasalahan dan solusi. 

Berikut adalah permasalahan - permasalahan  yang di hadapi serta solusi untuk mengahdapi 

permasalahan oleh dinas bina marga.  
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Permasalahan 

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya : 
a. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi serta banyaknya jalan yang rusak 

sehingga belum optimalnya pekerjaan. 
b. Sumber dana yang belum memadai sehingga keterbatasan anggaran yang 

tidak seimbang sehingga pencapaian target kinerja pembangunan 
infrasturktur kurang optimal. 

c. Faktor cuaca yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan 
d. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang teknis sehingga pencapaian 

target sasaran pembangunan belum optimal. 
e. Terdapat lalulintas dengan muatan berlebih. Kombinasi dari kurangnya 

anggaran dan adanya muatan berlebih merupakan factor terjadinya under 
design (desain yang berada dibawah kebutuhan) sehingga mengakibatkan 
kondisi jalan cepat rusak, yang pada akhirnya berdampak pada tidak 
tercapainya tingkat kemantapan jalan sesuai dengan target. 

f. Terjadinya pengalokasian anggaran yang kurang berimbang antara 
peningkatan jalan kabupaten dengan peningkatan jalan desa. Hal ini 
berakibat pada tidak tercapainya target kemantapan jalan kabupaten dan 
terlampauinya target penanganan jalan desa.  

g. Pada program ini terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu tidak 
tercapainya kemantapan jalan dan terlampauinya target pembangunan jalan 
desa. Keduanya merupakan deviasi dari target dengan deviasi yang cukup 
besar. Masalahnya adalah disatu sisi target tidak tercapai, tetapi disisi lain 
terdapat kegiatan yang jauh melampaui target. Masalah tersebut terjadi 
karena sangat sedikitnya ruas jalan yang mendapat program peningkatan 
jalan sehingga peningkatan kondisi yang dicapai tidak cukup signifikan untuk 
meningkatkan kemantapan jalan menjadi sesuai dengan target. 

h. Alokasi anggaran pemeliharaan rutin jalan yang sangat jauh dibawah pagu 
indikatif (dana yang diburtuhkan). Hal ini menjadi salah satu penyebab 
terjadinya penurunan kondisi. Selain itu dengan sangat terbatasnya 
anggaran, maka jumlah ruas jalan yang dapat dipertahankan kondisinya 
menjadi sangat sedikit. 

i. Banyaknya system drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini 
disebabkan antara lain adanya penyimpangan penggunaan RMJ, tertutupnya 
saluran drainase jalan karena banyaknya pemukiman yang merapat ke jalan, 
dll  

Solusi 
Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah: 

a. Diusulkan kembali pada tahun berikutnya serta adanya penambahan anggran 
agar pencapaian target sesuai dengan apa yang direncanakan 

b. Menambah alokasi dana yang memadai bagi peningkatan jalan kabupaten 
serta Membuat alokasi anggaran yang berimbang bagi kegiatan peningkatan 
jalan kabupaten dan jalan desa, disesuaikan dengan target capaian 
kinerjanya. 

c. Mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan 
kegiatan yang lebih awal.  
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d. Perlu diadakannya diklat teknis untuk menunjang didalam pelaksanaan 
pembangunan di Kabupaten Sukabumi.  

e. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar para pengguna sarana 
dan prasarana pembangunan untuk lebih peduli pada hasil pembanunan yang 
telah dilaksanakan. 

f. Melakukan sosialisasi anti muatan berlebih, karena muatan berlebih akan 
berdampak pada mempercepat kerusakan jalan. 

g. Memberikan prioritas tertinggi bagi pemeliharaan jalan dengan cara 
memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan, sebelum 
dialokasikan pada peningkatan jalan. 

h. Mengoptimalkan fungsi drainase jalan dengan cara antara lain: memperketat 
pengendalian dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB), memberikan 
pengertian dan sosialisasi penggunaan ruang milik jalan, dll. 

i. Mengajak masyarakat untuk ikut memelihara jalan dengan cara memelihara 
saluran drainase dilingkungannya. 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bwah ini: 

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja 

(> 100%) 

Penyerapan 
Anggaran 

 (%) 

Tingkat 
Efisiensi  

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten 
baik dan sedang 

119.281 94.55 5.45 

Persentase terhubungnya pusat - pusat 
kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten 

0 0 0 

Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - 
Sukalarang) 

0 0 0 

ketersediaan sarana pengelolaan jalan 0 0 0 

Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - 
Cibadak) 

100 92.89 7.11 

Terbangunnya ruas jalan baru 
(Pelabuhanratu - Cisolok) 

0 0 0 

Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - 
Balewer) 

100 92.68 7.32 

Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - 
Malereng) 

0 0 0 

pelayaanan informasi tentang Infrastruktur 80 94,84 5.16 

 

Pejelasan tabel diatas adalah:  
1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target 

capaian kinerja sebesar 119.281% dan penyerapan anggaran sebesar 94.55% dan 
tingkat efisiensi adalah sebesar 5.45%. 

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten mempunyai target capaian kinerja sebesar 0% dan penyerapan anggaran 
sebesar 0% dan tingkat efisiensi adalah sebesar 0% hal dikarenakan RPJMD tahun 
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2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan 
kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja - Sukalarang) mempunyai target capaian 
kinerja sebesar 0% dan penyerapan anggaran sebesar 0% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 0%, hal ini di sebabkan oleh gagalnya lelang dalam penyedian jasa 
konsultnasi. 

4. ketersediaan sarana pengelolaan jalan mempunyai target capaian kinerja sebesar 0% 
dan penyerapan anggaran sebesar 0% dan tingkat efisiensi adalah sebesar 0%  hal ini 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug - Cibadak) mempunyai target capaian kinerja 
sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 92.89% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 7.11% 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu - Cisolok) mempunyai target capaian 
kinerja sebesar 0% dan penyerapan anggaran sebesar 0% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 0%,  hal ini dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan 
Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan 
februari tahun 2016. 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun - Balewer) mempunyai target capaian kinerja 
sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 92.68% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 7.32%. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) mempunyai target capaian 
kinerja sebesar 0% dan penyerapan anggaran sebesar 0% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 0%, hal ini dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan 
Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan 
februari tahun 2016. 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur mempunyai target capaian kinerja 
sebesar 80% dan penyerapan anggaran sebesar 94.84% dan tingkat efisiensi adalah 
sebesar 5.16%. 

Keberhasilan dalam pencapaian Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target 

sasaran RENSTRA PD ditunjang  pula dengan kegiatan – kegiatan berupa Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pekerjaan baik lingkup Bidang Peningkatan dan Pembangunan Jalan serta 

Bidang Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. 

C. Realisasi Anggaran   

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

Persentase 
tingkat kondisi 
jalan 
kabupaten baik 
dan sedang 

% 42.85 51.112 119.281 Program Jalan 
dan Jembatan 

Program Peningkatan 
Pembangunan Jalan dan 
Jembatan 

154.333.213.318,00 145.990.339.442,00 94,59 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan Desa 
(PIK Sektoral) 

18.641.950.000,00 17.746.247.000,00 95,20 

Peningkatan Jalan DAK 
untuk Transportasi 
Perdesaan 

2.720.779.950,00  2.551.192.950,00 93,77 

Peningkatan/Pembangunan 
Jalan 

9.591.900.000,00 9.395.356.000,00 97,95 

Peningkatan/Pembangunan 
Jalan dan Jembatan (DBH 
Pajak Rokok) 

27.009.300.000,00 25.368.072.000,00 93,92 

Perencanaan Jalan 900.000.000,00 856.180.000,00 95,13 

Perencanaan Jembatan 100.000.000,00 99.240.000,00 99,24 

Peningkatan/Pembangunan 
Jalan dan Jembatan Dana 
Alokasi Khusus Infrastuktur 
Publik Daerah (DAK IPD) 

19.672.400.000,00 18.491.281.592,00 94,00 

Peningkatan 
Jalan/Jembatan Dana 
Intensif Daerah (DID) 

12.032.687.000,00 11.298.737.000,00 93,90 

Peningkatan Ruas Jalan 
Cimahpar - Cipamengkas 
Desa Cimahpar Kecamatan 
Kalibunder (Bantuan 
Provinsi 2016) 

1.200.000.000,00 1.107.293.000,00 92,27 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

Peningkatan Jalan A Yani 
dan Jalan Jenderal 
Sudirman Kecamatan 
Palabuhanratu (PON XIX) 
(Bantuan Provinsi 2016) 

4.200.000.000,00 4.007.903.000,00 95,43 

Peningkatan Ruas Jalan 
Kadaleman - Surade 
(Bantuan Provinsi 2016) 

1.450.000.000,00 1.339.725.000,00 92,39 

Peningkatan Ruas Jalan 
Bojong Genteng - Bojong 
Sari (Bantuan Provinsi 
2016) 

2.500.000.000,00 2.386.250.000,00 95,45 

Peningkatan Ruas Jalan 
Lengkong - Mataram 
(Bantuan Provinsi 2016) 

2.000.000.000,00 1.891.038.000,00 94,55 

Pembangunan Jembatan 
Ciseureuh (Jampangkulon-
Kalibunder) Kabupaten 
Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

2.150.000.000,00 2.048.650.000,00 95,29 

Peningkatan Ruas Jalan 
Cipalayangan - Cibodas 
(Bantuan Provinsi 2016) 

650.000.000,00 599.930.000,00 92,30 

Dana Alokasi Khusus (DAK 
Tambahan) 

46.834.592.000,00 44.250.199.000,00 94,48 

Infrastruktur Jalan (SiLPA 
DAK Reguler Tahun 2015) 

1.986.848.273,00 1.875.770.000,00 94,41 

Transportasi Pedesaan 
(SiLPA DAK Tambahan 
Tahun 2015) 

379.045.095,00 366.095.000,00 96,58 

Dana Proyek Pemerintah 
Daerah dan Desentralisasi 

313.711.000,00 311.179.900,00 99,19 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

Bidang Bidang Infrastruktur 
Jalan (P2D2 2016) 

Program Rehabilitasi, 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

23.716.628.744,00 22.413.579.000,00 94,51 

Bangunan Pelengkap dan 
Pengaman Jalan 

8.555.523.000,00 8.431.419.000,00 98,55 

Pemeliharaan Periodik 
Jalan 

2.680.500.000,00 2.569.316.000,00 95,85 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan Kabupaten 

350.000.000,00 341.032.000,00 97,44 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Rutin Jalan  

7.049.730.000,00 7.031.228.000,00 99,74 

Pemeliharaan Jalan 
Perkotaan Pelabuhanratu 
(DBHCHT 2016) 

250.000.000,00 243.577.000,00 97,43 

Bangunan Pelengkap dan 
Pengaman Jalan (Silpa DAK 
tambahan 2015) 

658.375.744,00 642.962.000,00 97,66 

Pembangunan TPT Desa 
Sukalarang Kec. Sukalarang 
Jl . Raya Sukabumi   Cianjur 
Km 11 Sukalarang 
Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

122.500.000,00 0,00 0,00 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cisaat - 
Situgunung Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

450.000.000,00 429.950.000,00 95,54 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Sukaraja - 
gegerbitung Kab.Sukabumi 

300.000.000,00 285.193.000,00 95,06 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

(Bantuan Provinsi 2016) 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cimuncang - 
Baros Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

200.000.000,00 192.325.000,00 96,16 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Rambay - 
Cipeundeuy Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

100.000.000,00 96.367.000,00 96,37 

Pemeliharaan Jalan Pada 
Ruas Jalan Sukabumi -  
Selabintan Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

200.000.000,00 0,00 0,00 

Pemeliharaan Jalan Pada 
Ruas Jalan Batas Kota   
Babakan Jawa Kab. 
Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

250.000.000,00 0,00 0,00 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cisaat - 
Cibencoy Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

100.000.000,00 96.514.000,00 96,51 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cikaret - Cipari 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

200.000.000,00 192.683.000,00 96,34 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cipaku - 
Ujunggenteng 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

200.000.000,00 186.817.000,00 93,41 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Karangtengah - 
Cireundeu Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

200.000.000,00 193.716.000,00 96,86 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cimahi - Bojong 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

100.000.000,00 96.138.000,00 96,14 

Pemeliharaan Jalan Pada 
Ruas Jalan Caringin - 
Cidahu Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

300.000.000,00 0,00 0,00 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Parungkuda - 
pakuwon Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

150.000.000,00 140.274.000,00 93,52 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cicurug - 
Cimelati Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

200.000.000,00 192.633.000,00 96,32 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cicurug - Cibilik 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

200.000.000,00 187.942.000,00 93,97 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Cibeber - 
Nangerang Kab.Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) 

200.000.000,00 193.841.000,00 96,92 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Benda - Manggis 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

200.000.000,00 190.104.000,00 95,05 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

Pemeliharaan Jalan pada 
Ruas Jalan Baros - Cikadu 
Kab.Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) 

500.000.000,00 479.548.000,00 95,91 

Persentase 
terhubungnya 
pusat - pusat 
kegiatan dan 
pusat produksi 
di wilayah 
kabupaten 

% 0 

  Persentase 
terhubungnya 
pusat - pusat 
kegiatan dan 
pusat produksi 
di wilayah 
kabupaten 

- 0,00 0,00 0,00 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Sukaraja - 
Sukalarang) 

dok 
1 dok 

FS 
  

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Sukaraja - 
Sukalarang) 

Perencanaan Jalan 300.000.000,00 0,00 0,00 

ketersediaan 
sarana 
pengelolaan 
jalan 

unit 6 0 0 

ketersediaan 
sarana 
pengelolaan 
jalan 

- 0,00 0,00 0,00 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Cicurug - 
Cibadak) 

dok 
1 dok 

FS 
  

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Cicurug - 
Cibadak) 

Perencanaan Jalan 300.000.000,00 278.685.000,00 92.89 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Pelabuhanratu 
- Cisolok) 

dok 0 0 0 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Pelabuhanratu 
- Cisolok) 

- 0,00 0,00 0,00 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Cibutun - 
Balewer) 

dok 
1 dok 
amdal 

  

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Cibutun - 
Balewer) 

Perencanaan Jalan 300.000.000,00 278.025.000,00 92.68 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target 
Program/ 

Kegiatan (Baru) 
Program/ Kegiatan (Lama) Anggaran (Rp) Realisasi 

%  
Realisasi Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8.a 8.b 9 10 11 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Situhiang - 
Malereng) 

dok 0 0 0 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Situhiang -  
Malereng) 

- 0,00 0,00 0,00 

pelayaanan 
informasi 
tentang 
Infrastruktur 

dok 5 4 80 Program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
kebinamargaan 

Program peningkatan 
pengembangan system 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

404.000.000,00 383.140.000,00 94.84 

 
Penyusunan Perencanaan 
Dokumen Kinerja 

99.710.000,00 99.410.000,00 99.70 

 Monitoring dan Evaluasi 102.370.000,00 101.395.000,00 99.05 

 Survey Kondisi Data Jalan 98.270.000,00 80.890.000,00 82.31 

 
Survey Kondisi Data 
Jembatan 

103.650.000,00 101.495.000,00 97.87 

Survey IRI  0,00 0,00 0.00 
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Dalam melaksanan kegiatan pada tahun 2016, dinas bina marga memiliki 1 (satu) 
sasaran srategis yaitu; Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan 
beberapa indikator kinerja, diantaranya; 

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target 
sebesar 42.85% dan dapat di ralisasikan sebesar 51.112% atau Presentase yang di 
capai adalah 119.281% dengan program jalan dan jembatan yang mana pada RPJMD 
2016 – 2012 hanya 1 program tetapi pada Sistem Informasi Daerah (Simda) masih 
menggunakan program yang lama yaitu; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 
dengan anggaran Rp. 154.333.213.318,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 
145.990.339.442,00 atau sebesar 94,59%. Pada Program Peningkatan Jalan dan 
Jembatan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut; 
a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa (PIK Sektoral) dengan anggaran Rp. 

18.641.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.746.247.000,00 atau 95,20%. 
b. Peningkatan Jalan DAK untuk Transportasi Perdesaan dengan anggaran Rp. 

2.720.779.950,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.551.192.950,00 atau 93,77%. 
c. Peningkatan/Pembangunan Jalan dengan anggaran Rp. 9.591.900.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 9.395.356.000,00 atau 97,95%. 
d. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (DBH Pajak Rokok) dengan 

anggaran Rp. 27.009.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.368.072.000,00 atau 
93,92%. 

e. Perencanaan Jalan dengan anggaran Rp. 900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
856.180.000,00 atau 95,13%. 

f. Perencanaan Jembatan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 99.240.000,00 atau 99,24%. 

g. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Dana Alokasi Khusus Infrastuktur 
Publik Daerah (DAK IPD) dengan anggaran Rp. 19.672.400.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 18.491.281.592,00 atau 94,00%. 

h. Peningkatan Jalan/Jembatan Dana Intensif Daerah (DID) dengan anggaran Rp. 
12.032.687.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.298.737.000,00 atau 93,90%. 

i. Peningkatan Ruas Jalan Cimahpar - Cipamengkas Desa Cimahpar Kecamatan 
Kalibunder (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 1.200.000.000,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 1.107.293.000,00 atau 92,27%. 

j. Peningkatan Jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Palabuhanratu 
(PON XIX) (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 4.200.000.000,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 4.007.903.000,00 atau 95,43%. 

k. Peningkatan Ruas Jalan Kadaleman - Surade (Bantuan Provinsi 2016) dengan 
anggaran Rp. 1.450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.339.725.000,00 atau 
92,39%. 

l. Peningkatan Ruas Jalan Bojong Genteng - Bojong Sari (Bantuan Provinsi 2016) 
dengan anggaran Rp. 2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
2.386.250.000,00 atau 95,45%. 

m. Peningkatan Ruas Jalan Lengkong - Mataram (Bantuan Provinsi 2016) dengan 
anggaran Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.891.038.000,00 atau 
94,55%. 

n. Pembangunan Jembatan Ciseureuh (Jampangkulon-Kalibunder) Kabupaten 
Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 2.150.000.000,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 2.048.650.000,00 atau 95,29%. 
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o. Peningkatan Ruas Jalan Cipalayangan - Cibodas (Bantuan Provinsi 2016) dengan 
anggaran Rp. 650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 599.930.000,00 atau 
92,30%. 

p. Dana Alokasi Khusus (DAK Tambahan) dengan anggaran Rp. 46.834.592.000,00 
dan realisasi sebesar Rp. 44.250.199.000,00 atau 94,48%. 

q. Infrastruktur Jalan (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 
1.986.848.273,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.875.770.000,00 atau 94,41%. 

r. Transportasi Pedesaan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) dengan anggaran Rp. 
379.045.095,00 dan realisasi sebesar Rp. 366.095.000,00 atau 96,58%. 

s. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Bidang Infrastruktur 
Jalan (P2D2 2016) dengan anggaran Rp. 313.711.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
311.179.900,00 atau 99,19%. 

Sedangakan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan 
anggaran Rp. 23.716.628.744,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 22.413.579.000,00 atau 
sebesar 94,51% pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ini 
terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut; 

a. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan dengan anggaran Rp. 8.555.523.000,00 
dan realisasi sebesar Rp. 8.431.419.000,00 atau 98,55%. 

b. Pemeliharaan Periodik Jalan dengan anggaran Rp. 2.680.500.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 2.569.316.000,00 atau 95,85%. 

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten dengan anggaran Rp. 
350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 341.032.000,00 atau 97,44%. 

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran Rp. 7.049.730.000,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 7.031.228.000,00 atau 99,74%. 

e. Pemeliharaan Jalan Perkotaan Pelabuhanratu (DBHCHT 2016) dengan anggaran 
Rp. 250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 243.577.000,00 atau 97,43%. 

f. Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan (SiLPA DAK Tambahan Tahun 2015) 
dengan anggaran Rp. 658.375.744,00 dan realisasi sebesar Rp. 642.962.000,00 
atau 97,66%. 

g. Pembangunan TPT Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Jl . Raya Sukabumi - Cianjur 
Km 11 Sukalarang Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 
122.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di 
realisasiklan di karenakan bukan kewenangan dinas bina marga kabupaten 
sukabumi. 

h. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Situgunung Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
429.950.000,00 atau 95,54%. 

i. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukaraja - Gegerbitung Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00  dan realisasi 
sebesar Rp. 285.193.000,00 atau 95,06%. 

j. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimuncang - Baros Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
192.325.000,00 atau 96,16%. 

k. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Rambay - Cipeundeuy Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 96.367.000,00 atau 96,37%. 

l. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Sukabumi - Selabintan Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00  dan realisasi 
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sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan  
m. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Batas Kota - Babakan Jawa Kab. Sukabumi 

(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 250.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan 

n. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cisaat - Cibencoy Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
96.514.000,00 atau 96,51%. 

o. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cikaret - Cipari Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan angga 

p. ran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 192.683.000,00 atau 96,34%. 
q. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cipaku - Ujunggenteng Kab. Sukabumi 

(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 186.817.000,00 atau 93,41%. 

r. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Karangtengah - Cireundeu Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 193.716.000,00 atau =96,86%. 

s. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cimahi - Bojong Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
96.138.000,00 atau 96,14%. 

t. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Caringin - Cidahu Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 
atau 0,00%. Ini tidak dapat di realisasikan di karenakan  

u. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Parungkuda - Pakuwon Kab. Sukabumi 
(Bantuan Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 140.274.000,00 atau 96,32%. 

v. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cimelati Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
192.633.000,00  atau 96,34%. 

w. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cicurug - Cibilik Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
192.683.000,00 atau 93,97%. 

x. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Cibeber - Nangerang Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
193.841.000,00 atau 96,92%. 

y. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Benda - Manggis Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
190.104.000,00 atau 95,05%. 

z. Pemeliharaan Jalan Pada Ruas Jalan Baros - Cikadu Kab. Sukabumi (Bantuan 
Provinsi 2016) dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 
479.548.000,00 atau 95,91%. 

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini 
dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan 
pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 
pada bulan februari tahun 2016. 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja – Sukalarang) dengan anggaran Rp. 
300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan tidak dapat 
diserap dikarenakan gagal lelang dan pada waktu perubahan waktu yang di 
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rencanakan tidak mencukupi untuk pengadaan konsultan dokumen Fisibility Study 
(FS) Sukaraja – Sukalarang. 

4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan dengan anggaran Rp. 0,00 dan realisasi 
sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD 
tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan 
penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug – Cibadak) dapat terselesaikannya Dokumen 
Fisibility Study (FS) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat direalisasikan 1 
dokumen FS atau persentase yang di capai 100% dengan anggaran Rp. 
300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.025.000,00,00 atau 92,68%. 

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu – Cisolok) dengan anggaran Rp. 0,00 
dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun – Balewer) dapat terselesaikannya Dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga target sebesar 1 dokumen dapat 
direalisasikan 1 dokumen AMDAL atau persentase yang di capai 100% dengan 
anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.025.000,00 atau 92,68%. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang - Malereng) dengan anggaran Rp. 0,00 dan 
realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan 
RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih 
sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur mempunyai target sebesar 5 Dokumen 
dan dapat di ralisasikan sebanyak 4 Dokumn atau Presentase yang di capai adalah 
80% dengan anggaran Rp. 404.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 383.140.000,00 
atau 94,84%. 1 dokumen tidak dapat tercapai dikarenakan belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 
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Tabel 3.4 Evaluasi Pemantauan Atas Rencana Aksi Kinerja Tahun 2016 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 

Target dan Realisasi 

Katerangan 
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

T R 
Capaian 

% 
T R 

Capaian 
% 

T R 
Capaian 

% 
T R 

Capaian 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas  
infrastruktur 
jalan dan 
jembatan 

Persentase 
tingkat kondisi 
jalan kabupaten 
baik dan sedang 

% 42.85 0 0 0 25 32.850 131.401 34 47.808 140.610 42.85 51.112 119.281  

Persentase 
terhubungnya 
pusat - pusat 
kegiatan dan 
pusat produksi 
di wilayah 
kabupaten 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belum 

dianggarkan 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Sukaraja - 
Sukalarang) 

Dok 1 dok FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gagal 
Lelang 

ketersediaan 
sarana 
pengelolaan 
jalan 

Unit 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Belum 

dianggarkan 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Cicurug - 
Cibadak) 

Dok 1 dok FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100  

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Pelabuhanratu 
- Cisolok) 

Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belum 

dianggarkan 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 

Dok 
1 dok 
amdal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100  
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 

Target dan Realisasi 

Katerangan 
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

T R 
Capaian 

% 
T R 

Capaian 
% 

T R 
Capaian 

% 
T R 

Capaian 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

(Cibutun - 
Balewer) 

Terbangunnya 
ruas jalan baru 
(Situhiang - 
Malereng) 

Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belum 

dianggarkan 

pelayaanan 
informasi 
tentang 
Infrastruktur 

Dok 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 80 
1 dokumen 

belum di 
anggarkan 
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Dalam evaluasi pemantauan atas rencana aksi kinerja tahu 2016 dinas bina marga 

memiliki 1 (satu) sasaran stratregis dan beberapa indikator kinerja yaitu : 

1. Persentase tingkat kematapan jalan kabupaten baik dan sedang dengan target 
42,85% yang terdiri dari triwulan I dengan target 0% dan realisasi 0% serta 
capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II dengan target 25% dan 
realisasi 32.850% serta capaian realisasi terhadap target adalah 131.401%, 
triwulan III dengan target 34% dan realisasi 47.808% serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 140.610% dan triwulan IV dengan target 42.85% dan 
realisasi 51.112% serta capaian realisasi terhadap target adalah 119,281%. Pada 
kegiatan ini terdapat lokasi pada 46 (empat puluh enam) kecamatan yang terdiri 
sebagai berikut; Gunungguruh, Sukabumi, Kadudampit, Cisaat, Nagrak, Cikembar, 
Caringin, Cikidang, Cantayan, Cidahu, Cicurug, Parakansalak, Kalapanunggal, 
Palabuhanratu, Cisolok, Jampang tengah, Sagaraten, Cidadap, Sukaraja, 
Cireunghas, Cikidang, Cibadak, Kabandungan, Warungkiara, Nyalindung, Surade, 
Jampang kulon, Kalibunder, Cidolog, Lengkong, Sukalarang, Curugkembar, 
Kebonpedes, Purabaya, Pabuaran, Ciambar, Cibitung, Cimanggu, Cikakak, Ciemas, 
Ciracap, Tegalbuleud, Bojong genteng, Bantar gadung, dan Gegerbitung.  

2. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah 
kabupaten dengan target 0% yang terdiri dari triwulan I dengan target 0% dan 
realisasi 0% serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II dengan 
target 0% dan realisasi 0% serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, 
triwulan III dengan target 0% dan realisasi 0% serta capaian realisasi terhadap 
target adalah 0% dan triwulan IV dengan target 0% dan realisasi 0% serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 0%. ini dikarenakan belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 
2016. 

3. Terbangunnya ruas jalan baru (Sukaraja – Sukalarang) dengan target 1 Dokumen 
Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I dengan target 0 Dokumen dan 
realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 
Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan triwulan IV 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0%. ini dikarenakan tidak dapat diserap dikarenakan gagal 
lelang dan pada waktu perubahan waktu yang di rencanakan tidak mencukupi 
untuk pengadaan konsultan dokumen Fisibility Study (FS) Sukaraja – Sukalarang. 

4. Ketersediaan sarana pengelolaan jalan dengan target 6 unit yang terdiri dari 
triwulan I dengan target 0 unit dan realisasi 0 unit serta capaian realisasi terhadap 
target adalah 0%, triwulan II dengan target 0 unit dan realisasi 0 unit serta 
capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 unit dan 
realisasi 0 unit serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan triwulan IV 
dengan target 0 unit dan realisasi 0 unit serta capaian realisasi terhadap target 
adalah 0%. ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan RPJMD tahun 2016 
baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih sedangkan penetapan 
kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016. 

5. Terbangunnya ruas jalan baru (Cicurug – Cibadak) dengan target 1 Dokumen 
Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I dengan target 0 Dokumen dan 
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realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 
Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan triwulan IV 
dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 100%.  

6. Terbangunnya ruas jalan baru (Pelabuhanratu – Cisolok) dengan target 0 
Dokumen Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I dengan target 0 
Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 
0%, triwulan II dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 Dokumen dan 
realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan 
triwulan IV dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 0%. ini dikarenakan belum dianggarkan 
dikarenakan RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati 
Terpilih sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 
2016. 

7. Terbangunnya ruas jalan baru (Cibutun – Balewer) dengan target 1 Dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari triwulan I dengan target 0 
Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 
0%, triwulan II dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 Dokumen dan 
realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan 
triwulan IV dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 100%. 

8. Terbangunnya ruas jalan baru (Situhiang – Malereng) dengan target 0 Dokumen 
Fisibility Study (FS) yang terdiri dari triwulan I dengan target 0 Dokumen dan 
realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0%, triwulan III dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 
Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0% dan triwulan IV 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0%. ini dikarenakan belum dianggarkan dikarenakan 
RPJMD tahun 2016 baru di tetapkan pada bulan Agustus oleh Bupati Terpilih 
sedangkan penetapan kinerja tahun 2016 pada bulan februari tahun 2016.  

9. Pelayaanan informasi tentang Infrastruktur dengan target 5 Dokumen yang terdiri 
dari triwulan I dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian 
realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan II dengan target 0 Dokumen dan 
realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 0%, triwulan III 
dengan target 0 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen serta capaian realisasi 
terhadap target adalah 0% dan triwulan IV dengan target 5 Dokumen dan realisasi 
4 Dokumen serta capaian realisasi terhadap target adalah 80%. 
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Bab IV    Penutup 

 

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator 

kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun telah memenuhi target yang 

telah ditetapkan, kami mengakui masih ada kelemahan dan itu semata-mata karena 

ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan 

ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada 

tahun-tahun mendatang. 

 

Lampiran:   

• 1) Perjanjian Kinerja  

• 2) Reviu Inspektorat  

 


