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LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 

 

Urusan Pekerjaan Umum 

Pada dasarnya urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan infrastruktur berupa sarana 

dan prasaran fasilitas jalan/jembatan serta jaringan irigasi turut berperan dalam keberhasilan 

pembangunan bidang ekonomi di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, 

prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk 

mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan. 

1. Program dan Kegiatan 

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan 

dengan penyelenggraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum 

1) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan : 

a) Pembangunan jalan 

b) Pembangunan jembatan 

c) Peningkatan jalan kabupaten 

d) Peningkatan jalan perkotaan 

e) Peningkatan jalan poros desa 

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan 

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 

3) Program pembangunan turap/talud/bronjong dengan kegiatan pembangunan 

turap/talud/bronjong. 

4) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan : 

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 

c) Pengadaan aspal untuk persediaan bantuan pemeliharaan jalan 

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong dengan kegiatan 

rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong. 

6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kegiatan : 

a) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 

b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 

7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya, dengan kegiatan : 

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 
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b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 

c) Pemberdayaan Petani Pemakai Air 

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

8) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air 

lainnya, dengan kegiatan peningkatan konversi air tanah. 

9) Program pengendalian banjir, dengan kegiatan rehablitasi/pemeliharaan bantaran dan 

tanggul sungai. 

10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan : 

a) Perencanaan pengembangan infrastruktur 

b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur 

11) Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan kegiatan pembangunan jalan 

dan jembatan perdesaan. 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya, dengan kegiatan pemberdayaan petani pemakai air. 

 

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Urusan Pekerjaan Umum tahun 2013 dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan 

sebesar Rp. 143.757.223.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 112.514.417.216,00 atau 78,27% 

(rincian realisasi program dan kegiatan teralmpir). 

Capaian target indicator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya 

indikator pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang 

mendukungnya dalam tahun 2013. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai ditahun 2013 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 dan 2013 

No. Uraian 
Satu 

an 

Capaian 

2012 

2013 

Target Realisasi % 

1. 
Proporsi panjang jaringan jalan 

dalam kondisi baik 
% 49,38 55,00 52,96 96,29 

2. 
Rasio jaringan irigasi dalam 

kondisi baik 
% 26,71 60,83 26,71 43,91 

3. 

Jalan penghubung dari ibukota 

kecamatan ke kawasan 

pemukiman penduduk (minimal 

dilalui roda 4) 

% 100,00 63,00 70,00 111,11 

4. 

Panjang jalan kabupaten dalam 

kondisi baik (kecepatan 

kendaraan > 40 km/jam) 

% 49,38 65,00 52,96 81,48 

5. 

Panjang jalan yang memiliki 

trotoar dan drainase/saluran 

pembuangan air (lebar > 1,5 m) 

% 23,00 23,00 23,10 100,43 

6. 

Drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat 

% 61,00 63,00 65,00 103,17 

7. 
Luas irigasi kabupaten dalam 

kondisi baik 
% 39,94 58,90 42,00 71,31 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 
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a. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 52,96 % atau 96,29 % dari target 55,00 

% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 49,38 %. 

Berdasarkan status pengelolaannya di Kabupaten Semarang terdapat sepanjang 54,75 km 

jalan nasional, sepanjang 82,51 km jalan provinsi, dan sepanjang 733,62 km jalan kabupaten 

(560,12 km jalan kabupaten non perkotaan dan 172,50 km jalan perkotaan) serta sepanjang 

715,00 km jalan perdesaan (poros desa), sebagaimana table berikut : 

 

Tabel 2 

Status dan Panjang Jalan 

Status Jalan Panjang (km) 

Jalan Nasional 54,75 

Jalan Provinsi 82,51 

Jalan Kabupaten 733,62 

- Jalan Perkotaan (Ungaran, Bergas, Ambarawa) – 144 Ruas 172,50 

- Jalan Non Perkotaan – 102 Ruas 560,12 

Jalan Poros Desa 715 

Jumlah Total 1.585,88 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

Tabel 3 

Target dan Realisasi Kondisi Jalan Tahun 2012 dan 2013 

Kondisi 
Realisasi 2012 Realisasi 2013 

(%) (km) (km) (%) 

Baik 49,38 362,23 388,51 52,96 

Sedang 35,83 262,85 251,65 34,30 

Rusak 14,39 108,54 93,46 12,74 

Jumlah 100,00 733,62 733,62 100,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

Pada tahun 2013, prasarana jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Semarang 

sejumlah 342 buah dengan panjang total 2.721,5 m. Pada tahun 2013 terdapat peningkatan 

jembatan dari jembatan kayu menjadi jembatan beton sebanyak 3 buah dengan panjang 

13,5 m. Panjang jembatan tersebut dengan rincian sebagaimana table berikut : 

 

Tabel 4 

Jenis, Jumlah dan Panjang 

Kondisi 

Realisasi 2012 Realisasi 2013 

Jumlah (bh) 
Panjang 

(m) 
Jumlah (bh) 

Panjang 

(m) 

Jembatan beton 285 1.914,5 288 1.928 

Jembatan besi 51 780 51 780 

Jembatan Kayu 6 27 3 13.5 

Jumlah Total 342 2.721,5 342 2.721,5 
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

b. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 26,71 % dibawah target sebesar 60,83 % 

dan jika dibandingkan tahun lalu, capaiannya sama dengan tahun 2013. 

Prasarana irigasi berupa bending, bangunan air dan saluran. Saluran irigasi terbagi dalam 

saluran irigasi teknis sepanjang 198.860 meter, saluran irigasi semi teknis sepanjang 

426.360 meter dan saluran irigasi sederhana sepanjang mencapai 253.465 meter. 

Sementara prasarana bending seluruhnya berjumlah 439 buah. Areal sawah irigasi di 

Kabupaten Semarang adalah 32.952 ha yang tersebar pada 675 Daerah Irigasi (DI), 

sebagaimana disajikan pada table berikut : 

 

Tabel 5 

Jenis, Jaringan Irigasi, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi 

Daerah Irigasi 

(DI) 

Tahun 2012 Tahun 2013 

Jumlah DI 

Panjang 

Saluran 

(m) 

Areal 

Luas 

Sawah 

Irigasi 

(Ha) 

Jumlah 

DI 

Panjang 

Saluran 

(m) 

Areal 

Luas 

Sawah 

Irigasi 

(Ha) 

Teknis 37 200.660 10.740 37 198.860 10.740 

Semi Teknis 403 427.410 15.820 399 426.360 15.721 

Sederhana 240 255.465 6.517 239 253.465 6.491 

Jumlah 680 883.535 33.077 675 883.535 32.952 

 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

Tabel 6 

Target dan Realisasi Kondisi Irigasi Tahun 2012 dan 2013 

Kondisi 
Realisasi 2012 Realisasi 2013 

(%) (m) (m) (%) 

Baik 39,94 352.884 220.324 25,10 

Sedang 10,35 91.446 525.793 59,90 

Rusak 49,71 439.205 131.668 15 

Jumlah 100,00 883.535 877.785 100,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

c. Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal 

dilalui roda 4) mencapai 70,00 % melebihi dari target sebesar 63,00 %, tapi menurun jika 

dibandingkan dengan tahun lalu pencapaiannya sebesar 100 %. 

d. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kendaraan > 40) mencapai 52,96 % 

atau dapat dibawah target sebesar 65,00 % namun meningkat jika dibandingkan dengan 

tahun lalu sebesar 49,38 %. 

e. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (lebar > 1,5 m) 

mencapai 23,10 % di atas target sebesar 23,00 % dan meningkat jika dibandingkan dengan 

tahun lalu dari capaian sebesar 23,00 %. 
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f. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat mencapai 65,00 % 

melebihi dari target sebesar 63,00 % dan meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 61,00 

%. 

g. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 42,00 % atau dibawah target sebesar 

58,90 % meskipun meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 39,94 %. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat capaian indikator kinerja tahun 2013 yang tidak mencapai 

target RPJMD. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain : 

a. Kondisi ekstrim berupa curah musim hujan tinggi selama tahun 2013 menyebabkan badan 

jalan terutama pada tanah lempung (geologi labil) mudah amblas akibat lalu lintas. 

b. Penggunaan lahan irigasi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan alih fungsi 

lahan untuk kawasan terbangun sehingga mengurangi luas sawah irigasi. 

c. Berkurangnya sumber irigasi untuk irigasi sehingga debit saluran tidak optimal sehingga 

beberapa saluran tidak dilakukan pemeliharaan secara optimal karena tidak teraliri optimal. 

d. Aktivitas pembangunan di masyarakat yang meningkat dengan menggunakan mobilitas 

(truck pembawa material) yang melebihi beban atau banyaknya kendaraan khususnya 

angkutan barang yang melintas melebihi batas muatan kelas jalan.   

 

3. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena : 

a) Gagal lelang, diantaranya : 

• Pembangunan Rumah Jabatan 

• Rehabilitasi Pemeliharaan Ruas Jalan Lanjan – Bedono 

• Rehabilitasi Jembatan Bangunan Atas Rembes, dan 

b) Kurang waktu, diantaranya : 

• Pembangunan Jalan Lingkar Ungaran 

• Penataan Alun – alun Sidomulyo 

2) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran agar persetujuan dan pengesahan dimulai 

lebih awal sekitar bulan September sehingga ada kurun waktu cukup dalam 

mengerjakan paket – paket yang berkontraktual. 

3) Memperdayakan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan alokasi 

peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan : 

• Mengusulkan tambahan sarana mobilitas 

• Mengusulkan frekuensi/volume pengawasan dengan diterapkan pekerjaan 

Supervisi oleh Pihak III. 

 

 


