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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur senantiasa  kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin Nya kami 

dapat meyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2021 - 2026, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perbubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir merupakan perencanaan lima 

tahunan yang memuat Visi, Misi, tujuan, Sasaran yang strategis sebagai komitmen Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam 

meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

(Good Gavernent)  

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan, 

Penggangaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah 

disusun dengan usaha maksimal, tetapi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh 

keterbatasan kemampuan kami. dan oleh sebab itu dengan rendah hati dan penuh rasa 

keterbukaan kami dapat menerima saran – saran dan masukan dari semua pihak. 

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini dibuat untuk dapat di pergunakan 

sebagaimana mestinnya. 

 

        Indralaya,         Desember 2021 

plt.  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan           

                    Permukiman Kabupaten Ogan Ilir, 

 
        Hj. Yusriani Emiyati, S.Si., MT 

        PEMBINA Tk.I 

        NIP. 197203301998032003 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Gavernance) baik dari tahap 

Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi. dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan Akuntabel sebagaimana 

diamanatkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan 

melalu Impres  Nomor 7 tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan 

pemberantasan korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 tahun 2017, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting. 

Rencana Strategis Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran dan Strategis (Cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan Strategis Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir disusun 

sebagai wujud Komitmen jajaran Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran    

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis dalam Renstra ini, maka 

setiap tahunnya dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

secara proposional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pelaksanaanya antara lain: Staf bertanggung jawab pada Eselon IV, 

Eselon IV bertanggung jawab pada Eselon III, Eselon III bertanggung jawab pada Eselon 

II, dan Eselon II bertanggung jawab pada visi misi perangkat daerah atau kebijakan 

pemerintah daerah. 

Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah, maka setiap 



Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian halnya Dinas 

Peumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir juga wajib menyusunnya. dengan 

sumber daya yang tersedia, Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good 

Gavernance. 

 Dalam menyusun RKT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti: (a) Tugas 

Pokok Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, (b) Capaian kinerja 

tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) 

Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. 

Fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir dalam pembangunan daerah khususnya urusan pembangunan perumahan, 

pembangunan jalan setapak/ lingkungan drainase, lampu jalan, serta tata kelola pertanahan guna 

untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana diungkapkan diatas, Renstra Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir merupakan perencanaan dalam kurun waktu 

lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, melalui beberapa 

tahapan.  

Pertama: Proses penjaringan Visi dan Misi Organisasi. Penjaringan Visi dan Misi Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir agar seluruh 

komponen organisasi tahu kemana arah tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Penyusunan 

visi, misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, serta memperhatikan juga Visi, 

Misi Kabupaten Ogan Ilir.  

Kedua: Menetapkan tujuan. untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan juga 

tujuan organisasi, tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama 

lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi Sasaran merupakan kondisi yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu satu tahun. 

Ketiga: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan Kab. Ogan Ilir dimaksudkan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 

guna mewujudkan visi dan misi Bupati Ogan Ilir dalam 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan 

rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kab. Ogan Ilir sebagai berikut : 1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh aparatur dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam menyusun program dan kegiatan 

selama kurun waktu lima tahun. 2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai 

pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 



serta Pertanahan Kab. Ogan Ilir setiap tahun. 3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang 

akan dilakukan selama lima tahun. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 dokumen Renstra 

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir terkait 

dengan berbagai dokumen perencanaan tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten seperti: Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Pembangunan Daerah merupakan subsitem dari Pembangunan Nasional dan Rencana 

Strategi Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh 

karenanya   penyusunan Renstra Strategis Perangkat Daerah harus sinergi dengan dokumen 

perencanaan lainnya. Renstra Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan ini diharapkan: 

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang SMART yang konsisten 

dengan Visi, Misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait. 

- Dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat 

dengan demikian pengembangan “Sence Of Ownership’ dari rencana strategis. 

- Memastikan sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan 

prioritas dalam perencanaan pembangunan. 

- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan 

mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan 

- Dapat merumuskan fokus dan langkah–langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan 

pembangunan daerah. 

- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar I.1 

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
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1.2. Landasan Hukum: 

Dalam masa lima tahun, Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan kabupaten Ogan Ilir sebagai PERANGKAT DAERAH yang dipimpin oleh pejabat 

eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupten Ogan Ilir, juga diwajibkan menyusun rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan 

target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja 

Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan 

anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana disebut diatas Rencana Strategis Dinas perumahan 
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rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir disusun berdasarkan 

beberapa landasan sebagai berikut: 

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);  

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang  Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1); 

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Rencana  Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2005 Nomor 5); 

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Ogan Ilir 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 

01); dan 

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 

Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang 

No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan   Pembangunan  Nasional.  Undang-Undang 

ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

daerah (Renstra Perangkat Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrument 

untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 



Rencana Strategis (Renstra) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan Kabupaten Ogan Ilir merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 

Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026. Renstra Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir disusun guna 

memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir 

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan 

dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi 

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab 

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan 

profesionalisme. 

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir 2022–2026 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat 

daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus merupakan acuan penentuan 

pilihan–pilihan program kegiatan tahunan Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Rencana Strategis Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ini disusun dengan 

maksud sebagai berikut: 

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam menentukan 

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan 

2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan 

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 

Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai Menjabarkan gambaran tentang 

kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus 

memahami arah  dan  tujuan  yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir; 

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan 

program serta kegiatan  operasional  tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 

4. Tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan 

terukur; 

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan 

program serta kegiatan  operasional  tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 

 

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026 adalah: 

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas perumahan rakyat dan 



kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ; 

2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir; 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas 

Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir. 

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sebagai amanat peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan tata cara 

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 – 2026 terdiri atas: 

 

BAB I 

PENDAHULUIAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dengan Renja   

Perangkat Daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi 

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menggunakan Pokok Bahasan dalam penulisan Renstra, Perangkat Daerah serta susunan 

garis besar isi dokumen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Perangkat daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya 

yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan 

capaian-capain penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai 

perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini. Dalam Bab II ini menggambarkan tentang: 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat daerah 

Menurut penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur 

organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah 

kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditunjuk untuk 

menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, 

mekanisme). 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah 

dalam Menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal dan unit 

usaha yang masih operasional.  

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ 

target menjalankan tugas Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya menurut SPM untuk 

urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayana perangkat daerah dan/ atau indikator lainnya 

seperti SDG atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.  

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah 

Bagian ini menunjukan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (program) di 

periode yang direncanakan 

 

 



 

 

 

 

 

BAB III  

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasahan–permasalahan pelayanan SK perangkat daerah 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indentifikasi permasalahan didasarkan pada hasil 

pengisian Analisis gambaran layanan perangkat daerah. 

 

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan Visi, Misi 

serta program kepala daerah dan wakil terpilih selanjutnya berdasarkan indentifikasi permasalahan 

pelayanan perangkat daerah, diharapkan apa saja faktor–faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah, faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu 

strategis pelayanan perangkat daerah. 

 

3.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

 Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan sk 

perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangkah menengah renstra k/ l ataupun renstra perangkat 

daerah provinsi/ kabupaten 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di 

tinjau dari inflikasi rt/ rw dan klhs. 

 

BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

Menggambarkan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Pada 

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Perangkat daerah. 

 



BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dana arah kebijakan Perangkat 

daerah dalam lima tahun mendatang. 

 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 

Pada Bagian Ini Dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat daerah yang secara langsung 

menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN  

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor  79 Tahun 2019 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 

Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan Dinas perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman serta pertanahan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan 

urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Susunan Organisasi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Ogan 

Ilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 

2019 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah 

sebagai berikut: 

Besaran Susunan Organisasi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b.   Sekretariat,  membawahi : 

1.  Sub. Bagian Keuangan dan Aset; 

2.  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;  

3.  Sub Bagian Perencanaan dan  Pelaporan Informasi Publik;    

c.   Bidang Perumahan membawahi ; 

      1. Seksi  Pendataan dan Perencanaan Perumahan; 

      2. Seksi  Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; 

 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan; 

d.  Bidang Permukiman membawahi : 

     1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; 

    2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman  Kumuh; 

      3. Seksi Pemanfaatan dan Pengedalian Kawasan Permukiman Kumuh; 

e.    Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum membawahi : 

      1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 

      2. Seksi  Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 



 3. Seksi  Pemantauan dan Evaluasi; 

f.     Bidang  Pertanahan membawahi : 

       1. Seksi Perencanaan dan Fasilitas Pengadaan Tanah; 

       2. Seksi Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah; 

       3. Seksi Inventaris Tanah; 

 

g.    UPT 

h.    Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan 

Uraian tugas dan fungsi pada Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut : 

 

1. KEPALA DINAS 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas Pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 

merencanakan, merumuskan kebijakan, pengarahan, pembinaan administrasi dan teknis, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan evaluasi bidang perumahan dan 

kawasan permukiman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.     

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas perumahan 

dan kawasan permukiman serta pertanahan serta pertanahan mempunyai fungsi:    

a. kepala dinas adalah pimpinan dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

sekretaris Daerah; 

b. pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang di berikan oleh pimpinan. 

c. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah 

umum;  

d. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan 

evaluasi rumah swadaya; 

e. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; 

f. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai 

luasan wilayah yang ditetapkan; 

g. pelaksanaan administrasi Dinas; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; 

  



2.  SEKRETARIAT 

Sekretariat  Dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahanserta 

pertanahanyang mempunyai tugas merencanakan operasional, koordinasi, memberi tugas, 

memberi petunjuk, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan  tugas 

kesekretariatan  meliputi Urusan Keuangan dan Aset, Umum & Kepegawaian dan 

Perencanaan dan pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan perencanaan umum dan anggaran; 

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 

c. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kearsipan; 

d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan aset; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

 

Sub Bagian Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas  :  

a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan Aset;  

b. menyiapkan bahan rencana anggaran Dinas; 

c. memberikan layanan administrasi bidang keuangan; 

d. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup 

dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

f. melaksanakan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas; 

g. menyiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Dinas; 

h. mengelola administrasi perjalanan dinas; 

i. melaksanakan pencatatan barang milik daerah/aset; 

j. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 

l. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku; 

m. merencanakan dan melaksanakan pengolahan barang inventaris Dinas; 

n. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan Aset Dinas; dan 

o. menyiapkan bahan berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan administrasi 

Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

q. melaksanakan program kerja sub bagian keuangan; 



r. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa; 

s. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penata usahaan PNBP dan 

BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan 

pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan 

penyusunan laporan keuangan dinas; 

t. melaksanakan pembinaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam 

lingkup sub bagian keuangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; 

b. mengatur acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

c. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha 

pegawai; 

d. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. melaksanakan ketata usahaan dan kerumahtanggan dinas; 

f. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertipan lingkungan serta urusan 

dalam pegawai; 

g. melaksanakan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan; 

h. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penata usahaan, pengelolaan 

informasi dan dokumentasi serta penyusunan  

i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sub bagian perencanaan, pelaporan dan informasi publik mempunyai tugas : 

a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; 

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; 

c. melaksanakan pemantauan, Evaluasi dan penyusunan Laporan Kinerja serta 

Pelaksanaan anggaran; 

d. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; 

e. melaksanakan kegiatan strategis dinas; 

f. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi; 

g. mengembangkan sistem informasi; 

h. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi; 

i. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi; 

j. mengelola dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; 

k. mengelola dan pelayanan informasi publik; 



l. menyelenggarakan publikasi; 

m. mengelola dan menyebarluaskan informasi; 

n. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas; 

o. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3.  BIDANG PERUMAHAN  

Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan (unsur pelaksana) 

yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan 

Kebijakan Daerah di bidang Perumahan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, bidang Perumahan 

mempunyai Fungsi : 

a. peyusunan rencana kerja Bidang; 

b. penyediaan dan merehabilitasi rumah korban bencana; 

c. pengadaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyrakat yang terkena relokasi progam 

pemerintah kabupaten; 

d. pelaksanaan fasilitasi mekanisme akses perumahan masyarkat umum; 

e. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan 

perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil; 

f. penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perumahan; 

g. pelaksanaan serah terima dan pembangunan Prasarana Sarana Perumahan; 

h. perumusan kebijakan pengelolaan dan kerjasama dalam pembangunan Perumahan dan 

Permukiman; 

i. perumusan kebijakan pembiayaan di bidang Perumahan; 

j. peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak 

Huni dalam Lingkungan yang sehat dan tertata; 

k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan; 

l. pengelolaan kegiatan tugas pembantuan pelaksanaan program Nasional dan Provinsi di 

Bidang Perumahan; 

m. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang 

Perumahan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

  Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan seksi penataan dan perencanaan perumahan berdasarkan 

rencana operasional bidang perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 



b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi penaataan dan perencanaan 

perumahan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan din lingkungan seksi penataan dan 

perencanaan perumahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancer; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi penataan dan perencanaan 

perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan pengolahan data perencanaan penyelenggaraan penyediaan perumahan 

umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus; 

f. menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis; 

g. menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan penyelenggaraan penyediaan 

perumahan umum dan komersil, rumah susun dan rumah khusus; 

h. melaksanakan penataan dan perencanaan penyelenggaraan penyediaan perumahan 

umum dan komersil, rumah susun dan rumah khusus; 

i. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dan petunjuk teknis perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan 

komersil, rumah susun dan rumah ksusus; 

j. melaksanakan bantuan teknis perencanaan untuk kabupaten/kota; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi penataan dan perencanaan 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi penataan dan perencanaan sesuai 

dengan prosedur dan dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan 

Perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan 

arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 



d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun 

horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi 

dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya 

sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah 

dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 

perumahan swadaya; 

g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan 

perumahan; 

h. melaksanakan fasilitas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban 

bencana di daerah; 

i. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah; 

j. melaksanakan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) perumahan;  

k. melaksanakan fasilitasi, penyusunan, pengelolaan,  dan penetapan data base 

penerimaan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni); 

l. melaksanakan fasilitasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

m. melaksanakan fasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perumahan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

n. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian indikator Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-

undangan; 

o. menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional  Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan untuk meningkatkan pelayanan publik; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan dan 

Pembiayaan Perumahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan  laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis 

berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 



t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 

kerjanya. 

 

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas :  

a. penyiapan pemantauan di bidang penyelenggaraan perumahan; 

b. pelaksanaan pemantuan pembiayaan rumah umum; 

c. pelaksanaan pemantuan penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah komersil; 

d. pelaksanaan pemantuan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; 

e. penyiapan bahan evaluasi di bidang penyelenggaraan perumahan; 

f. pelaksanaan evaluasi pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan 

rumah komersil; 

g. pelaksanaan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan 

fungsinya; 

i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;melaksanakan tugas lain dari atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

4.  BIDANG PERMUKIMAN 

Bidang Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Permukiman (unsur pelaksana) 

yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan 

melaksanakan Kebijakan Daerah di bidang Permukiman. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, bidang 

Permukiman mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kegiatan Sub Bidang Permukiman; 

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang permukiman; 

c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah di Bidang Permukiman; 

d. penyusunan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan kabupaten di bidang permukiman; 

e. pendataan permasalahan pembangunan dalam urusan Permukiman; 

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang Permukiman; 

g. pelaksanaan tahapan pembentukan dan pelatihan tim pemantauan dan penyiapan 

instrumen pemantauan; 

h. pengumpulan data yang meliputi tahapan Pengumpulan data sekunder, Verifikasi data 

sekunder, dan Pengumpulan data primer; 



i. perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh perkotaan; 

j. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Bidang Pemukiman; 

k. pelaksanaan identifikasi proses keterpaduan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pemanfaatan infrastruktur permukiman dengan menggunakan indikator dan parameter 

untuk kawasan permukiman; 

l. pembuatan hasil laporan yang berupa pokok-pokok hasil pemantauan, kesimpulan dan 

rekomendasi; 

 

Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas: 

a. melakukan identifikasi, pendataan dan perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas 

perumahan dan Kawasan permukiman 

b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan peningkatan 

kualitas perumahan dan Kawasan permukiman; 

c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan 

arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun 

horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi 

dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah 

sinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan; 

g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kawasan permukiman; 

h. melaksanakan perencanaan Kawasan permukiman; 

i. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian indicator Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-

undangan; 

j. menyiapkan bahan menyusun Standar Operaisonal Prosedur (SOP) kegiatan seksi 

pendataan dan perencanaan Kawasan permukiman; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pendataan dan 

perencanaan Kawasan permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja 

yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai 

dan prilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 



n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis 

berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancer serta intuk menghindari 

penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 

kerjanya. 

 

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan 

arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun 

horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi 

dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya 

sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah 

dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 

h. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; 

i. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di 

kawasan permukimankecuali pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Minum (SPAM), drainase, sanitasi dan resapan air limpahan skala Daerah; 

j. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan,  penggunaan dan 

pemanfaatan tanah  sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna 

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; 

k. merekomendisikan secara teknis kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap 

Bangun (Lasiba); 

l. sertifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan 

perancangan dan perencanaan rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum 

tingkat kemampuan kecil; 



m. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan pencapaian indikator Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-

undangan; 

n. menyiapkan bahan menyusun Standar Operasional  Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan PemanfaatanPermukiman  untuk meningkatkan 

pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan cara mengukur pencapaian program 

kerja yang telah disusun untuk bahan  laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis 

berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 

kerjanya; 

    

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas 

: 

a. melaksanakan pengumpulan, menganalisa dan mengolah data pemanfaatan Kawasan 

permukiman kumuh; 

b. melakukan pengawasan, evaluasi dan pengendalian Kawasan permukiman kumuh; 

c. melaksanakan penyusunan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan Kawasan permukiman; 

d. menyusun produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan 

kawasan permukiman; 

e. melakukan pencadangan atau penyediaan tanah untuk kawasan permukiman; 

f. menetapkan kawasan permukiman; 

g. melaksanakan pendataan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; 

h. melaksanakan pemugaran, peremajaan, atau penataan permukiman kembali; 

i. menyelenggarakan fasilitas sarana dan prasaran umum permukiman terdiri dari jalan 

lingkungan, saluran dan sanitasi lingkungan; 

j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas 

lingkungan secara swadaya; 



k. mengendalikan kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

 

5. BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM 

 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dipimpin oleh Kepala Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, sarana dan 

utilitas umum mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan 

dan melaksanakan seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, bidang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi: 

a. perencanaan operasional kegiatan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU); 

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyediaan prasarana, sarana dan utiltas umum 

(PSU); 

c. penyusunan rencana teknis penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 

d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) prasarana, sarana dan 

utilitas umum (PSU); 

e. pelaksanaan sinkronisasi data pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum 

dengan rencana, rancangan dan perizinan; 

f. pelaksanaan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 

g. pelaksanaan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 

h. pelaksanaan sertifikasi atau badan hukum orang yang melaksanakan perancangan dan 

perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

tingkat kemampuan kecil. 

i. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pertamanan; 

j. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), 

pemakaman perumahan dan Kawasan permukiman; 

k. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan penerangan 

jalan umum (PJU); 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai 

tugas : 



a. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pendataan dan 

perencanaan PSU; 

b. membagi tugas kepada bawahan; 

c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan; 

e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi perencanaan dan pengendalian PSU; 

f. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumen rencana PSU; 

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi Pendataan dan Perencanaan PSU; 

h. menyiapkan kegiatan penyusunan dokemen rencana PSU; 

i. menyiapkan kegiatan penyediaan atau pengadaan kaveling tanah yang dipergunakan 

untuk PSU; 

j. menyiapkan kegiatan administrasi dokumentasi dan pengarsipan berkas PSU; 

k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi seksi pendataan dan perencanaan 

PSU; 

l. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pendataan dan 

perencanaan PSU; 

 

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai 

tugas : 

a. merencanakan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi prasarana, sarana dan 

utilitas umum (PSU); 

b. melaksanakan sinkronisasi data kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah serta lingkungan hunian perumahan dan 

kawasan permukiman; 

c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pembangunan dan perawatan pertmanan; 

d. melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan tempat pemakaman umum(TPU), 

pemakaman perumahan dan kawasan permukiman; 

e. melaksnanakan penatausahaan, pengendalian, pemantauandan evaluasi 

penyelenggaraanpembangunan, perawatan dan perbaikan penerangan jalan umum 

(PJU); 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

mempunyai tugas : 

a. merencanakan operasional kegiatan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU); 



b. melaksanakan pembangunan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 

c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pertamanan 

d. melaksanakan pengadaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana utilitas 

penerangan jalan umum (PJU); 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

 

6. BIDANG PERTANAHAN 

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan (unsur pelaksana) yang 

melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program penataan, 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan penyelesaian permasalahan 

pertanahan lingkup kabupaten. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, bidang Pertanahan 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan implementasi perencanaan, penguasaan pemilikan, 

penggunaan, pemanfaatan tanah; 

b. perumusan kebijakan dan implementasi penyelesaian permasalahan tanah 

c. penyusunan rencana program kerja bidang pertanahan; 

d. pelaksanaan inventarisasi penertiban penggunaan dan pemanfataan tanah dengan 

kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; 

e. penyelenggaraan pegadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 

f. pelaksanaan inventarisasi luas tanah dan status tanah di wilayah kabupaten; 

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan tanah di wilayah kabupaten; 

h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan tertib administrasi 

pertanahan; 

i. pelaksanaan tertib administrasi pertanahan; 

j. pelaksanaan konsolidasi tanahn untuk kepentingan strategis kabupaten; 

k. pelaksanaan pengkajian dan penanganan dan filitasi penyelesaian permasalahan 

pertanahan; 

l. pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepalada dinas. 

 

Seksi Perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum administrasi pertanahan; 

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi administrasi pertanahan; 

c. menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengadaan tanah;  



d. melakukan identifikasi lokasi dan status lahan serta estimasi luas lahan yang 

dibutuhkan; 

e. melakukan identifikasi kesesuaian pengadaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah 

dan rencana pembangunan daerah; 

f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan pengadaan tanah; 

g. melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait kepentingan strategis 

kabupaten; 

h. melaksanakan konsolidasi tanah untuk kepentingan strategis kabupaten; 

i. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 

pertanahan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pertanahan. 

 

Seksi Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas : 

a. menyusun program dan rencana kegiatan seksi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta 

rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

c. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; 

e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 

lingkup bidang tugasnya; 

f. meyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan 

menjadi konsep visi misi dinas. 

g. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang 

tugasnya; 

h. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan / atau petunjuk teknis pada lingkup 

bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; 

i. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya 

sebagai bahan penetepan kebijakan pimpinan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan 

pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas; 

k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelesaian sengketa tanah Garapan 

dalam daerah kabupaten; 

l. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten; 

m. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong dalam 

daerah kabupaten; 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. 



 

Seksi inventaris tanah mempunyai tugas : 

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan inventarisasi pertanahan; 

b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja seksi; 

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan inventarisasi pertanahan; 

d. menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan inventarisasi pertanahan tanah kasultanan, 

tanah kadipaten, tanah pemerintah daerah dan tanah desa’ 

e. melaksanakan inventarisasi pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah 

pemerintah daerah dan tanah desa; 

f. melaksanakan penelusuran dokumen administrasi maupun fisik terkait terhadap 

peruntukan dan penguasaan atas hak tanah kasultanan, kadipaten, tanah pemerintah 

dan tanah desa; 

g. melaksanakan pengkajian dokumen administrasi maupun fisik terkait terhadap 

peruntukan dan penguasaan atas hak tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah 

pemerinah daerah dan tanah desa; 

h. melaksakan inventasrisasi tanah kosong baik yang sudah di kuasai atau belum; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan inventarisasi tanah 

kasultanan, tanah kadipaten, tanah pemerintah dan tanah desa; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 

 

 

7 .  UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 

 

(1) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten 

Ogan Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang 

pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD 

akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa 

kabupaten. 

(4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

 

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan 

Ilir sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

 

9. TATA KERJA 

 

 

a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit 

organisasi dalam lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman serta 

pertanahanserta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat 

daerah serta instansi lainnya. 

b. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertangggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas. 

c. Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab kepada atasannya masing-

masing secara berjenjang. 

d. Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap bawahannya.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

 

BIDANG PERUMAHAN 

 

SEKSI 

PENDATAAN DAN 
PERENCANAAN 
PERUMAHAN 

 

KASUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN  

 

KASUBBAG PERENCANAAN, 

PELAPORAN  DAN 

INFORMASI PUBLIK 

 

KASUBBAG KEUANGAN  

DAN ASET 

 

SEKRETARIAT 

SEKSI 

PENYEDIAAN DAN 

PEMBIAYAAN PERUMAHAN  

 

 
BIDANG PERMUKIMAN 

SEKSI 

PENDATAAN DAN 
PERENCANAAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

SEKSI 

PENCEGAHAN DAN 
PENINGKATAN KUALITAS 

PERMUKIMAN KUMUH 

BIDANG PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS 

UMUM 

SEKSI 

PENDATAAN DAN PERENCANAAN 
PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

SEKSI 

PELAKSANAAN DAN 
PEMBERDAYAAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM 

SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PRASARANA, SARANA DAN 
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BIDANG PERTANAHAN 

SEKSI 
PERENCANAAN DAN 

FASILITASI PENGADAAN 
TANAH  

SEKSI 

FASILITAS PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH  
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PERTANAHAN 
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2.2 Sumber Daya Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan 

Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir Tahun 2021 Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir didukung 

oleh sebanyak 25 orang Pegawai dengan perincian: 

 

- Pejabat Struktural Eselon II/b : 2 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon III/a : 7 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon III/b : 0 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon III/c : 7 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon III/d : 5 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon IV/a : 2 Orang 

- Pejabat Struktural Eselon IV/b : 2 Orang 

 

 Jumlah PNS/CPNS menmurut Pendidikan sebagai berikut: 

- S2/Sederajat  : 4 Orang 

- S1/Sederajat  : 18 Orang 

- D3 /Sederajat  : 1 Orang 

- SMA/Sederajat  : 2 Orang 

  

 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian 

- PNS   : 25 Orang 

- CPNS   : - 

- Lain – Lain  : TKS 36 Orang 

  

  Asset / Modal  

Sampai akhir tahun 2021 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Bernilai                  

Rp. 20,271,462,135 yang terdiri dari peralatan dan Mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Daftar Inventaris Barang 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Ogan Ilir  

Tahun 2019-2021 

NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

1. Dump truck  Daihatsu 2006 11 Rp. 104,500,000 

2. Asphalt Sprayer Hotta 2006 1 Rp. 1,425,000 

3. Tandam Roller Barata 2006 1 Rp. 10,687,500 

4. Tyre Roller Barata 2006 5 Rp. 20,187,500 

5. Jeep Mitsubishi/L 200 2006 1 Rp. 247,000,000 

6. Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (dst) Toyota/Amrol Truck 2006 3 Rp. 470,250,000 

7. Truck + Attachment - 2006 3 Rp. 570,000,000 

8.  Pick Up Chevrolet 2006 1 Rp. 8,075,000 

9. Sepeda Motor Suzuki/Thunder 2006 3 Rp. 38,475,000 

10. Speed Boat/Motor Tempel Evenruud 2006 1 Rp. 10,925,000 

11. Kursi Tamu Lokal/Sofa 2006 1 Rp. 1,760,000 

12. A.C Split Toshiba 2006 2 Rp. 5,425,000 

 A.C Split Panasonic 2006 2 Rp. 5,600,000 

 A.C Split LG 2006 2 Rp. 5,925,000 

13. Camera Video Lokal 2006 4 Rp. 9,350,000 

14. Meja Kerja Pejabat Eselon III Lokal 2006 1 Rp. 1,125,000 

15. Meja Kerja Pegawai Non Skruktural Lokal 2006 2 Rp. 2,400,000 

16. Meja Kerja Pejabat Lain-lain Lokal 2006 1 Rp. 1,275,000 

17. Komputer Jaringan Lainnya Intel/Pentium 4 2006 1 Rp. 4,800,000 

16. P.C Unit Ion/Pentium 4 2006 1 Rp. 4,500,000 

 P.C Unit Pentium 4 2006 1 Rp. 4,500,000 

 P.C Unit Intel/Pentium 4 2006 9 Rp. 45,600,000 

 P.C Unit IBM/Pentium 4 2006 2 Rp. 9,000,000 

17. Lap Top Toshiba 2006 1 Rp. 17,000,000 

 Jumlah Rp. 1,599,785,000 

18. Sepeda Motor Yamaha/Rx-King 2007 2 Rp. 32,000,000 

19. Camera Film - 2007 1 Rp. 3,600,000 



NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

20. Note Book - 2007 1 Rp. 7,650,000 

 Jumlah Rp. 43,250,000 

21. Truck Crane Isuzu/NKR 71E2 2008 1 Rp. 581,360,000 

22. Sepeda Motor Yamaha/RX King 2008 1 Rp. 15,700,000 

23. Mesin Kompresor - 2008 1 Rp. 8,500,000 

24. Global Positioning  System - 2008 1 Rp. 6,000,000 

25. Container Container Container Standar/Container Sampah 2008 3 Rp. 141,000,000 

26. Filing Cabinet Besi Yumika 2008 1 Rp. 13,125,000 

27. Lemari Kaca Yumika 2008 1 Rp. 14,750,000 

28. Meubeleur  lainnya Mebeleur 2008 1 Rp. 44,925,000 

29. Mesin Pemotong  Rumput - 2008 1 Rp. 8,940,000 

30. Tangga Aluminium Standar 2008 1 Rp. 3,220,000 

31. Tangga Aluminium Standar 2008 1 Rp. 4,250,000 

32. P.C Unit Rakitan/Intel Pentium 2008 1 Rp. 18,000,000 

 Jumlah Rp. 859,770,000 

33. Gergaji Chain Saw Standar 2009 1 Rp. 4,820,000 

34. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 

Lainnya (dst) 

Standar 2009 1 Rp. 49,950,000 

35. Bak Pemeliharaan Sementara Standar/Bak Sampah 2009 4 Rp. 22,194,000 

36. Container Standar/Container 2009 16 Rp. 89,600,000 

37. Container Standar/Container 2009 2 Rp. 83,000,000 

38. Lemari Besi/Metal Yunika/Rak 2009 3 Rp. 6,450,000 

39. Filing Cabinet Besi Yunika 2009 2 Rp. 3,900,000 

40. A.C Split LG/Jetcool 2009 3 Rp. 24,000,000 

41. Unit Power Supply ICA 1200 VA 2009 1 Rp. 3,648,000 

42. P.C Unit -  1 Rp.7,500,000 

 Jumlah Rp. 295,062,000 

43. Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Motoyama Gold/Steam  2010 2 Rp. 6,900,000 

44. Jaring Angkat Lainnya Standar 2010 1 Rp. 2,250,000 

45. Lemari Besi/Metal Yunika 2010 2 Rp. 4,900,000 

46. Filing Cabinet Besi Yunika/Lemari Besi 2010 2 Rp. 4,500,000 



NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

47. Filing Cabinet Besi Yunika 2010 3 Rp. 6,450,000 

48. Lemari Kaca Yunika 2010 2 Rp. 5,000,000 

49. Mesin Pemotong Rumput STHL/FR 3000 2010 12 Rp. 29,256,000 

50. Unit Power Supply ICA 1200 VA 2010 2 Rp. 3,100,000 

51. Pipa Kuat Bintang/Standar 2010 1 Rp. 2,000,000 

52. Lap Top Toshiba/Satelite L-510 2010 1 Rp. 11,200,000 

53. Lap Top Toshiba 2010 1 Rp. 10,750,000 

54. Note Book Acer  2010 1 Rp. 10,750,000 

55. Printer Epson R.230 2010 1 Rp. 2,250,000 

56. Printer Hp. 4680 2010 1 Rp. 1,900,000 

 Jumlah Rp. 101,206,000 

57. Global Positioning System Gamin 76 Csx 2011 1 Rp. 8,000,000 

58. Cortainer Standar/Container Sampah 2011 11 Rp. 77,000,000 

59. Lemari Besi/Metal Yunika/Lemari 2011 7 Rp. 17,500,000 

60. Filing Cabinet Besi Yunika/Laci 2011 2 Rp. 5,000,000 

61. Overhead Projector Epson EB-X9 2011 1 Rp. 8,000,000 

62. Meja ½ Bro Axel/Meja ½ Biro 2011 4 Rp. 4,500,000 

63. Camera Film Canon 2011 1 Rp. 6,200,000 

64. Dispenser - 2011 1 Rp. 1,550,000 

65. Handy Cam Brica DV-500Z 2011 1 Rp. 5,000,000 

66. Lampu Spirtus Campuran/Lampu Penerangan Jalan 

Umum 

2011 97 Rp. 363,850,007 

67. Laptop Thosiba 2011 1 Rp. 7,500,000 

68. Laptop Thosiba 2011 1 Rp. 9,200,000 

69. Natebook Acer Aspire 722 2011 2 Rp. 20,000,000 

 Jumlah Rp. 533,300,007 

70. Dump Truck Isuzu/NKR 71 2012 2 Rp. 618,400,000 

71. Truck + Attachment Isuzu NKR 71/NKR 71 Tangki 2012 3 Rp. 989,000,000 

72. Gergaji Chain Saw Standar 2012 2 Rp. 4,200,000 

73. Container Standar/Container 2012 3 Rp. 679,558,600 

74. A.C Split Panasonic 2012 1 Rp. 6,000,000 



NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

75. P.C Unit Intel Pentium/Rakitan 2012 1 Rp. 8,000,000 

76. Printer Canon Pixma/MP-287 2012 3 Rp. 3,000,000 

 Jumlah Rp. 2,308,158,600 

77. Dump Truck Isuzu/NKR 71 2013 2 Rp. 634,000,000 

78. Jeep Isuzu Panther/Touring Turbo 2013 1 Rp. 263,150,000 

79. Truck + Attachment Isuzu/NKR 71 2013 1 Rp. 348,500,000 

80. Pick Up Mitsubishi/Strada Triton 2013 1 Rp. 253,707,675 

81. Gerobak Dorong Lokal/Gerobak Sampah 2013 16 Rp. 149,280,000 

82. Kendaraan tak bermotor angkutan barang 

lainnya (dst) 

Lokal/Bak Dump Truk 2013 2 Rp. 65,500,000 

83. Gergaji Chaiw Saw New West/243SNDK095  2013 2 Rp. 4,400,000 

84. Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Cosmec/Spray GUH HS-25-2 2013 1 Rp. 1,194,000 

85. Container Container Sampah  2013 31 Rp. 298,800,000 

86. Lemari Besi/Metal  Yunika/Yunika 2013 4 Rp. 10,200,000 

87. Mesin Pemotong Rumput STHL/FR 3000 2013 16 Rp. 39,200,000 

88. A.C Split  LG 2013 1 Rp. 5,400,000 

89. P.C Unit Intel Core i3 2013 2 Rp. 15,000,000 

90 Lap Top Acer 2013 5 Rp. 35,800,000 

91. Monitor Samsung 2013 1 Rp. 2,000,000 

92. Printer Epson/LX 310 2013 1 Rp. 2,950,000 

93. Printer Epson/L 110 2013 1 Rp. 2,000,000 

94. Printer - 2013 1 Rp. 1,000,000 

95. Printer Canon  2013 1 Rp. 1,000,000 

 Jumlah Rp. 2,133,081,675 

96. Diesel Pile Driver - 2014 5 Rp. 694,406,000 

97. Sepeda Motor Honda/Supra X CW FI 2014 2 Rp. 32,288,400 

98. Gerobak Dorong - 2014 12 Rp. 108,150,000 

99. Mesin Las Listrik Yanmar/Las Listrik  2014 1 Rp. 71,638,000 

100. Global Positioning System Garmin/Etrex 20 2014 1 Rp. 5,000,000 

101. Alat Ukur Lain-lainnya (dst) Leica Disto/D5 2014 1 Rp. 10,000,000 

102. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak  Pro Quip/Standar 2014 2 Rp. 9,800,000 



NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

103. Container Kotak Sampah 6 M3 2014 9 Rp. 518,175,000 

104. Container  Kotak Sampah 1 M3 2014 28 Rp. 207,620,000 

105. Lemari Besi/Metal  Yunika 2014 2 Rp. 5,100,000 

106. Filing Cabinet Besi Yunika 2014 2 Rp. 4,600,000 

107. Brandkas Krisbow + Kunci + Pasword Digital 2014 1 Rp. 5,000,000 

108. Alat Penghancur Kertas Solution 2014 1 Rp. 3,800,000 

109. Overhead Projector Infocuss 2014 1 Rp. 7,800,000 

110. Mesin Pemotong Rumput STIHL 2014 10 Rp. 24,800,000 

111. A.C Split Sharp 2014 4 Rp. 27,200,000 

112. Camera Film Canon 2014 2 Rp. 5,100,000 

113. Alat Rumah Tangga Lain-lain Fiber Glass 225 Liter 2014 20 Rp. 40,200,000 

114. Alat Rumah Tangga Lain-lain Polythelene 125 Liter 2014 20 Rp. 42,200,000 

115. Water Level Meter - 2014 1 Rp. 136,600,000 

116. P.C Unit  Lenvo/10110 Intel i5 2014 3 Rp. 39,000,000 

117. P.C Unit Intel/lcd acer/celeron 2014 1 Rp. 7,500,000 

118. Laptop Asus/X450C Intel i3 2014 2 Rp. 18,350,000 

119. Laptop Acer/Intel Celeron  2014 3 Rp. 29,700,000 

120. Hardisk Transcend/Portabel 2014 1 Rp. 1,105,000 

121. Hardisk Seagate 2014 1 Rp. 1,600,000 

122. Printer Brother/MFC-J5910DW 2014 1 Rp. 5,000,000 

123. Printer Epson/L110 2014 2 Rp. 3,900,000 

124. Printer Printer  2014 3 Rp. 3,300,000 

125. Scanner Canon Lide 110 2014 1 Rp. 1,800,000 

 Jumlah Rp. 2,070,732,400 

126. Excavator lainnya (dst) Caterpillar/320 D2 2015 1 Rp. 1,518,000,000 

127. Pompa Air Honda Pro/Quip QWB20 2015 2 Rp. 9,600,000 

128. Jeep Hilux Double Cabin/Diesel G M/T VIN 2015 1 Rp. 367,890,000 

129. Filing Cabinet Besi - 2015 3 Rp. 7,050,000 

130. Filing Cabinet Besi - 2015 8 Rp. 20,480,000 

131 Lemari Kaca - 2015 2 Rp. 5,700,000 

132. Alat Pengukur Kertas Secure 2015 1 Rp. 2,500,000 



NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

133. Alat Pengukur Kertas - 2015 1 Rp. 3,900,000 

134. Papan Nama Instansi  - 2015 1 Rp. 294,026,000 

135. Mesin Pemotong Rumput STIHL/FR 3001 2015 30 Rp. 72,000,000 

136. A.C Split  Sharp 2015 3 Rp. 25,500,000 

137. Tustel Samsung/NX 2000 2015 1 Rp. 9,950,000 

138. Peralatan Umum Lainnya (dst) Kapitalisasi 2015 1 Rp. 11,460,000 

139. P.C Unit Lenovo/10110 2015 2 Rp. 26,000,000 

140. P.C Unit  - 2015 2 Rp. 31,400,000 

141. Lap Top Asus/X450J 2015 2 Rp. 23,600,000 

142. Lap Top - 2015 4 Rp. 59,200,000 

143. Hardisk Samsung 2015 1 Rp. 2,000,000 

144. Printer HP/P1102 2015 2 Rp. 5,000,000 

145. Printer Canon/MX497 2015 1 Rp. 2,500,000 

146. Printer - 2015 2 Rp. 7,800,000 

147. Jumlah Rp. 2,505,556,000 

148. Rak Besi Rak Besi 2016  Rp. 20,280,000 

149. Generator Generator Silent 400 KVA Model C13 2016  Rp. 831,490,065 

150. Generator Generator Open Model 3412 2016  Rp. 1,477,849, 939 

151. Laptop Lenovo 2016  Rp. 29,600,000 

152. Printer Canon Pixma MP 287 2016  Rp. 14,100,000 

153. External Toshiba 2016  Rp. 3,600,000 

154. Modem Zte - Bolt 2016  Rp. 1,000,000 

155. Jumlah  Rp. 2,377,920,004 

156. Jeep Pajero Sport 2.4L (Hitam) 2017 1 Rp. 489,033,000 

158. Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai 

Standar 

- 2017 89 Rp. 496,760,887 

159. Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai 

Standar 

- 2017 1 Rp. 5,581,613 

160. Lemari Besi/Mental Lemari 2 Pintu 2017 8 Rp. 20,600,000 

NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

163. Lap Top  Acer Intel Core i5 Layar 14 2017 2 Rp. 29,400,000 



164. Lap Top Asus Intel Core i7 Layar 15.6 2017 1 Rp. 14,970,000 

165. Lap Top Asus Intel N3060/B QA Layar 11.6 2017 1 Rp. 14,470,000 

166. Hard Disk Touro Mobile 1 TB 2017 3 Rp. 3,600,000 

167. Printer Canon MP 287 2017 8 Rp. 19,480,000 

 Jumlah Rp. 1,406,953,500 

168. Truck + Attachment Hino/Tamgki Vakum/ New 130HD X 

Power PTO 

2018 1 Rp. 418.232.950 

169. Rak Besi - 2018 5 Rp. 19.500.000 

170. Alat Penghancur Kertas Secure/ Secure maxi 345cm/cut type 

cross cut 

2018 3 Rp. 14.700.000 

171. Paapan Nama Instasi - 2018  Rp. 198.499.000 

172. P.C Unit Lenovo/FOD5 AIO 530-221KU 

Gray(OAID) + Black (o) 

2018 1 Rp. 11.850.000 

173. Lap Top Asus/ CPU Intel Cros i5-8250u, Memori 

8GB, HD 1TB 

2018 5 Rp. 99.250.000 

174. Printer (Peralatan Personal komputer) Canon Pixma/ MX 497/wireless, 

printer,photocopy, scanner 

2018 6 Rp. 23.400.000 

175. 

 

Printer (Peralatan Personal Komputer) HP/ M177fw. Color Laserjet Pro MFP / 

Printer, PC, Scan 

2018 3 Rp. 25.170.000 

Jumlah Rp. 810,601,950  

177. Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah) XPANDER / ULTIMATE (4X2) 2019 1 Rp. 264,000,000 

179. Sepeda Motor - 2019 1 Rp. 33,000,000 

183. Alat pengolahan lainnya  2019 2 Rp. 3,720,000 

184. Lemari kayu   2019 4 Rp. 12,900,000 

NO Nama/ Jenis Barang Merk/Type Tahun Pembelian Barang Harga 

185. Rak besi Rak arsif  2019 3 Rp. 11,640,000 

186. Alat penghancur kertas SECURE 2019 1 Rp. 1,700,000 

187. Mesin absensi FINGERPLUS/ HF 9300 2019 1 RP. 12,485,000 

188. MEJA ½ Biro - 2019 5 RP. 14,875,000 

189. A.C. Split - 2019 4 Rp. 19,900,000 

190. Karpet - 2019 3 Rp. 10,425,000 

191. Hidran Kebakaran C outdoor 2019 3 Rp. 99,159,000 



192. Meja rapat  pejabat Eselon II - 2019 1 Rp. 14.300.000 

193. Kursi tamu di depan meja Ajudan Mentri/ 

Gubernur/ Bupati/ Walikota 

- 2019 1 Rp. 12,880,000 

194. P.C Unit HP PC Slimline 290-p0034I DT  2019 1 Rp. 11,875,000 

195. Lap top LENOVO notebook IP 330 2019 3 Rp. 36,000,000 

196. Printer (peralatan personal komputer) Epson pita refill/ epson printer dot 

metrix LX 310 

2019 1 Rp. 3,996,000 

197. Printer (peralatan personal komputer) Printer inkjet/ epson printer all in one 

L310 

2019 6 Rp. 15,000,000 

Jumlah  Rp. 2,999,604,999  

198. Lemari besi/metal  - 2020 5 Rp. 17,700,000 

199. Mesin potong rumput  - 2020 20 Rp. 49,500,000 

200. A.C Split  Sharp 2020 2 Rp. 9,780,000 

Jumlah  Rp. 76,980,000 

201. Grobak Dorong  Gerobak sampah 2021 10 Rp. 90,000,000 

202. Container  Container sampah  2021 7 Rp. 59,500,000 

Jumlah  Rp. 149,500,000 

Total Rp. 20,271,462,135 

 

 

 

 

 



 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 

Pertanahan 

Kinerja pelayanan Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dilihat berdasarkan 

capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja 

Kunci (IKK). 

2.3.1 Indikator Kinerja Kunci 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

2.3.2 Pelayanan Pertanahan 

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan implementasi 

perencanaan, penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, 

pelaksanaan inventarisasi penertiban penggunaan dan pemanfataan tanah 

dengan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan 

daerah, penyelenggaraan pegadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum, dan pelaksanaan inventarisasi luas tanah dan status tanah 

di wilayah kabupaten. 

2.3.3. Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan, mengelola serta mengevaluasi pemasangan 

dan optimalisasi lampu PJU, infrastuktur sanitasi, pembangunan dan 

perbaikan MCK, dan  rumah tangga yang terlayani air baku. 

2.3.4. Pelayanan Permukiman 

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan, mengelola serta mengevaluasi penanganan dan 

penataan permukiman kumuh, sarana prasana di lingkungan permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana permukiman. 

2.3.5. Pelayanan Rumah Umum & Rumah Swadaya 

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pembangunan, 

pemeliharaan, dan serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. 

2.3.6. Indikator Kinerja Utama 



Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkaatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung 

dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai 

ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaran yang 

menjadi mandatnya.Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan Kabupaten Ogan Ilir  telah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

untuk Satuan Kerja perangkat daerah. 

Selain itu, Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam 

melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahaan dan 

isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

2.3.7. Kinerja Keuangan 

Dari sisi anggaran, Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir  mendapatkan alokasi anggaran yang 

meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan         jumlah 

alokasi anggaran 2021 – 2026 beserta serapannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.8. Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Untuk menggambarkan kondisi daerah untuk beberapa urusan bidang  Perumahan, Permukiman, PSU serta Pertanahan bisa dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.6 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan  Kabupaten Ogan Ilir  

Berdasarkan tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, persentase perumahan kawasan permukiman 

kumuh dan RTLH yang terbangun rasio pencapaiannya sudah mengalami peningkatan. 

 

  

 

 

NO 

 

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan  Fungsi 

Perangkat daerah 

 

Target 

NSPK 

 

Target 

IKK 

 

Target 

Indikator 

Lainnya 

 

Target Renstra Perangkat 

daerah Tahun ke- 

 

Realisasi Capaian Tahun  ke- 

 

Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1. Persentase Kawasan Kumuh dan RTLH di ogan ilir    19,5 18,5 18 17,5 15,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Persentase Rumah Relokasi Program Pemerintah    0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.  Persentase Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang 

Sudah Terlayani PSU yang Berkualitas 

   5 10 15 20 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Persentase Terselesaikannya Pengadaan Tanah Untuk 

Kebutuhan Pembangunan Pemerintah 

   75 80 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Bidang Pettanahan 

untuk Kepentingan Pembangunan Pemrintah 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

   85 87 89 91 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Nilai Akip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seeta 

Pertanahan 

   CC BB BB B B 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

      2.4.  Tantangan dan Peluang Pembangunan layanan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

               Tantangan  

Penyelenggaran pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman 

di Kabupaten Ogan Ilir  dalam 5 (lima) tahun kedepan akan menghadapi berbagai 

tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2021-2026 dan 

telaahan terhadap Renstra, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dalam 5 (lima) tahun 

kedepan antara lain : 

1. Metropolitan Palembang 

Masuknya Kabupaten Ogan Ilir sebagai bagian dari Metropolitan Palembang, 

menjadikan peluang dan tantangan sendiri untuk berkembangnya Kabupaten 

Ogan Ilir. Berbagai prioritas Nasional seperti Pembangunan Jalan Tol Palindra , 

Kapal Betung, dan Tol Indralaya – Batas Muara Enim membuat Kabupaten 

Ogan Ilir lebih pesat perkembangannya karena lebih mudah diakses, sementara 

itu perkembanagan perumahan , perindustria dan pergudangan di Kabupaten 

Ogan Ilir juga berpeluang untuk lebih berkembang sebagai akibat telah 

dibangunnya jalan Tiga ruas tol di Kabupaten Ogan Ilir 

2. Kawasan Kumuh 

Kawasan kumuh di kabupaten Ogan Ilir saat ini baru pada tahap deleniasi 

Kawasan  belum dilakukan survey baseline untuk pendataan secara detail  

3. Masih besarnya prosentase rumah tidak layak huni 

Prosentase rumah tidak layak huni di Kabupaten Ogan Ilir cukup besar sehingga 

perlu dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahunnya agar menjadi 

rumah yang layak huni 

4. Perubahan Iklim dan Resiko bencana 

Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan jika tidak ada 

upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya 

perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim.Perubahan 

iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di Kabupaten Ogan Ilir terhadap 

ancaman bencana seperti banjir akibat hujan yang berkepanjangan dan 



kebakaran lahan serta angina puting beliung yang menyebabkan robohnya 

rumah rumah peduduk. 

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pengentasan kawasan kumuh, serta 

meningkatnya jumlah rumah layak huni, serta pemenuhan ruang terbuka hijau 

yang terdiri RTH publik maupun privat di Kabupaten Ogan Ilir. 

5. Kapasitas pendanaan daerah 

Masih besarnya prosentase rumah tidak  layak yang harus ditangani dan belum 

terintegrasinya penanganan kumuh di Kabupaten Ogan Ilir memerlukan dana 

yang tidak sedikit  untuk penanganan sektor perumahan dan permukiman, 

sementara itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir masih relatif 

rendah dan masih sangat tergantung dengan pendanaan pusat 

6. Sumberdaya Manusia 

 Kondisi sumberdaya manusia khususnya di dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan masih sangat sedikit yang memiliki kompetensi di 

bidang perumahan dan permukiman, sementara tuntutan untuk penanganan 

perumahan dan permukiman    kedepan sudah semakin serius dengan adanya 

standar pelayanan minimal untuk urusan perumahan dan pekerjaan umum.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan   

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir seperti sudah dijelaskan pada 

bab II, dalam melaksanakan urusan permasalahan yang dihadapi dapat 

diindentifikasi sebagai berikut: 

1. Bidang Perumahan 

 Masih tingginya rasio rumah tidak layak huni 

 Belum efektifnya penanganan spm perumahan rakyat 

 NSPK terkait layanan perumahan yang belum lengkap sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas 

 Belum terinventarsirnya data aset  PSU Perumahan 

 Masih banyak developer yng belum menyerahan aset PSU perumahan 

ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

2. Bidang Permukiman 

Beberapa permasalahan di bidang permukiman antara lain  

 Kondisi bangunan (keteraturan, kepadatan dan kondisi fisik)  

Kondisi bangunan di lingkungan permukiman di Kabupaten Ogan ilir 

tidak teratur dan tidak tertata dengan baik dan cenderung kumuh 

terutama di bantaran sungai 

 Jalan Lingkungan  

Kualitas Jalan lingkungan permukiman masih buruk 

 Drainase Lingkungan  

Jalan lingkungan permukiman masih banyak yang belum di lengkapi 

dengan drainase yang memadai 

 Air Limbah  

Air limbah khusunya di permukiman masih belum tertangani, masih 

banyak tanki septik bocor dan belum beroperasinya layanan lumpur 

tinja terjadwal 

 Pengamanan Bahaya Kebakaran 

Sarana proteksi kebakaran dilingkungan permukiman minim dan 

hampir tidak ada sama sekali 

3. Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum 

 Akses jalan lingkungan perumahan yang belum baik 

 Masih terbatasnya sarana peribatan  



 Akses air bersih yang belum maksimal 

 Masih terbatasnya sarana MCK 

4. Bidang Pertanahan 

 Masih banyak aset pemda Kabupaten Ogan Ilir yang belum 

bersertifikat 

 Masih kasus pertanahan yang belum terselesaikan 

 Masih banyak kebutuhan lahan untuk kepentingan 

 

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Profinsi Sumatera Selatan 

 ”SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA” 

Pemahaman terhadap VISI ”SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA” dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau 

pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan 

berkeadilan, dimana hasil hasil pembangunan di nikmati seluruh anggota 

masyarakat. 

2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-

nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, disamping 

terpenuhnya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro rakyat, pro 

lingkungan, dan pro Gender yang transparan dan akuntabel. 

3. Tercapainnya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN), serta 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan 

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

4. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga 

anggota masyarakat dapat menjalankan aktifitas keagaam, terciptanya 

kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat yang 

dapat menikmati kesenian bemutu di pusat-pusat kebudayaan.  

Untuk mencapai VISI tersebut terdapat lima MISI yaitu: 

Misi 1: Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang 

didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.  

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki 

maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.  

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung 

aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.  



Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, 

termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman 

dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta  
mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan 

keseimbangan daerah.  

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun 

karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang 

sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata 

berorientasi pada pariwisata religius. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana strategisnya dengan  
menetapkan program dan kegiatan lima tahunan dalam rangka mewujudkan Visi 

dan Misi Provinsi Sumatera Selatan tersebut. 
Selanjutnya masing-masing misi telah dijabarkan dalam beberapa program kerja 

sebagai berikut:  

Misi 1: Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan,  
yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang 13 tangguh untuk 

mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, 

program kerjanya yaitu:  
1. Pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil/menengah.  
2. Pengembangan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber 

daya lokal.  
3. Membangun infrastruktur dalam mempercepat pembangunan perekonomian 

rakyat.  
4. Memfasilitasi pembangunan industri sektor hilir dari potensi ekonomi 

masyarakat.  
Penyediaan data dan informasi perekonomian secara komprehensif, real time 

dan online.   
5. Membentuk bank data potensi dan perkembangan ekonomi  

Sumatera Selatan secara online. Mengembangkan industri pengolahan 

(manufaktur) dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga 

kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/bahan baku lokal.  
Penataan pola hubungan ekonomi antar investor di sektor pertanian, jasa, 

pertambangan, dengan masyarakat lokal yang mengedepankan pendekatan 

dialogis dan partisipatif. Dari penjabaran misi di atas maka sesuai dengan 

kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung 

program pengetasan Kemiskinan maka disusunlah indikator program yang  
menjadi skala prioritas dalam pengentasan Kemiskinan yaitu :  



1. Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Air Minum  
Layak  

2. Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Sanitasi Layak  
3. Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin yang 

Tertata.  

 

Misi 2: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki 

maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai.keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas, program 

kerjanya yaitu:  
1. Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas 

melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan 

Desa, Pondok bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Tanaman Obat Keluarga, 

Gerakan Sadar Gizi, Perilaku Hidup Sehat).  
2. Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri.  
3. Membangun perilaku Masyarakat Hidup Sehat secara partisipatif. 
4. Pembentukan program kesehatan kewilayahan (Desa/Kelurahan Sehat, 

Kecamatan Sehat).  
5. Menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas yang murah 

mulai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-Kanak, 

SMP/Madrasah, SMU/Aliyah.  
6. Memfasilitasi pembentukan PAUD di setiap desa di Sumatera Selatan 

sebagai sarana pendidikan untuk memberdayakan generasi emas sebagai 

upaya membangun SDM yang unggul.  
7. Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan yang terfokus pada potensi lokal.  
8. Pembentukan lembaga-lembaga keterampilan/pelatihan yang terfokus pada 

pengembangan potensi lokal.  
9. Menjamin akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan, baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun internasional.  
10. Mengefektifkan keterlibatan lembaga pendidikan berbasiskan keagamaan 

untuk pengembangan potensi lokal. 
11. Mendorong program-program kepemudaan yang kreatif dan inovatif di 

berbagai bidang.  
12. Pengembangan dan memberikan penghargaan terhadap capaian prestasi 

pemuda di bidang seni, olahraga, budaya, dan akademis. 
 



Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung 

aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif, 

program kerjanya yaitu:  
1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan 

Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.  
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan 

pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.  
3. Revitalisasi insfrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun 

online.  
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas 

Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 

hari/minggu.  
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.  
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.  
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 

oleh lembaga pemerintahan.  
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja 

pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan 

tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (good 

government).  
9. Menempatkan posisi semua stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh  

adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera 

Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju. 
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan  

menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu. 
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan 

aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.  
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai think tank 

pembangunan daerah. 
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam 

pembangunan daerah. 
 

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, 

termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman 

dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta  
mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan 

keseimbangan daerah, Program Kerjanya yaitu :  



1. Menciptakan pembangunan Sumatera Selatan yang selaras dengan kondisi 

kewilayahan yang memiliki infrastruktur yang memadai dan di dukung 

tersedianya insfrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar 

wilayah. 
2. Memfasilitasi proses eksploitasi, pengolahan, dan distribusi kegiatan 

pertambangan yang senantiasa berada dalam koridor partisipasi dan 

kesejahteraan masyarakat lokal.  
3. Pembangunan industri keenergian kreatif yang berbasiskan batubara di 

tingkat masyarakat lokal.  
4. Mengundangkan Peraturan daerah yang menekankan keterlibatan dan 

partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.  
5. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah agar 

mampu terlibat dalam kegiatan pertambangan dan energi.  
6. Membangun pengembangan sektor sektor energi alternatif (air, udara, biofuel, 

biomass) berbasiskan pada potensi di daerah Sumatera Selatan.  
7. Pengembangan sistem teknologi baru dalam efektifitas sistem tranportasi 

batubara.  
8. Revitalisasi sistem irigasi yang mendukung sistem pertanian masyarakat .  
9. Menjamin kemudahan masyarakat untuk mengakses air bersih. 

10. Mempercepat pembangunan insfrastruktur yang mendukung industri 

pertambangan batubara. 
Dari penjabaran misi di atas maka sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman disusunlah indikator program yang menjadi skala 

prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :  
1. Persentase Cakupan akses air minum layak  
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak  
3. Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah 

memenuhi NSPK  
4. Jumlah SDM jasa Konstruksi yang Terlatih  
5. Persentase Kawasan Kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik. 
6. Persentase penurunan rumah Layak Huni (RTLH)  
7. Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah  
8. Jumlah Kawasan Permukiman yang tertata Prasarana Utilitas  
9. Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana 

Utilitas yang baik. 
Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk 

membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan 



ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan 

pariwisata berorientasi pada pariwisata religius, Program Kerjanya yaitu:  
1. Mendorong penguatan pengetahuan keagamaan masyarakat agar 

terbentuk masyarakat madani yang religius.  
2. Memfasilitasi tokoh agama dalam meningkatkan pengetahuan 

keagamaan.  
3. budaya lokal dan pengetahuan lokal dalam membangun identitas cultural 

masyarakat.  
4. Mendorong memajukan bahasa Reinventing lokal sebagai kekayaan khas  

budaya Sumatera Selatan.  

5. Mendorong budaya lokal dan pengetahuan lokal kedalam kurikulum 

muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai proses pengembangan budaya 

lokal yang dapat berkontribusi dalam membangun karakter bangsa. 

6. Menjamin kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan seni 

budaya masing-masing di daerah Sumatera Selatan.  

7. Memfasilitasi semua aktifitas lembaga kebudayaan dan keagamaan untuk 

berpartisipasi dalam membangun penguatan toleransi dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

8. Membangun akses ruang-ruang kreatifitas seni dan budaya yang mampu 

menciptakan ruang publik yang berbudaya di seluruh Sumatera Sela 

9. tan.Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan  

sosial yang dapat melahirkan konflik sosial. 

Visi Misi Sumatera Selatan di jabarkan dan di rumuskan ke dalam  

sejumlah program prioritas sehingga dapat di ukur keberhasilannya. Program 

prioritas yang berkaitan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Selatan terkait pada misi ke empat yaitu “Membangun dan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar 

guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk 

memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya 

saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan 

daerah”.  Agar visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan berjalan selaras dan 

seimbang maka, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Selatan di dalam melaksanakan pembangunan juga memiliki visi misi yang 

mengacu pada Visi Misi Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 

”Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdepan dalam  

terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak,  

berbudaya, aman, nyaman dan berkelanjutan” 



Untuk mencapai Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Sumatera Selatan tersebut, telah dirumuskan 6 (Enam) misi yaitu :  

1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif  

dan SDM yang profesional;  

2. Meningkatkan dan menyediakan sarana prasarana infrastruktur  

dasar perumahan dalam mewujudkan permukiman yang memiliki 

sanitasi layak, akses air minum layak dan pengoptimalan Akses air 

limbah domestik yang produktif, yang berkelanjutan efektif dan efisien; 

3. Melaksanakan penanganan, penataan pada kawasan permukiman dan 

kawasan kumuh yang efektif, efisien,dan berwawasan lingkungan.  

4. Melaksanakan pengelolaan dan Penataan lingkungan dan kawasan 

bangunan gedung negara sesuai standar keandalan bangunan gedung dan 

perumahan;  

5. Mewujudkan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan 

pembangunan perumahan permukiman serta penyediaan data perumahan, 

dan sosialisasi, pelatihan di bidang perumahan permukiman yang tepat 

dan handal;  

6. Mewujudkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan dan ketersediaan data, informasi pengembangan 

permukiman dan bangunan yang akuntabel, partisipatif dan transparan;  

 

Keselarasan Visi Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Sumatera Selatan dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam 

sasaran pembangunan bidang infrastruktur dasar adalah Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berperan serta dalam 

Pembangunan Infrastruktur Dasar yaitu pelayanan Akses Air Minum, 

Penanganan sanitasi dasar, Penataan kawasan kumuh, penataan bangunan gedung 

Negara, penanganan permukiman dan berbagai program Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung kemajuan 

pembangunan Di Sumatera Selatan 

 

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

Berdasarkan  telaah Visi dan  Misi Bupati terpilih menetapkan Visi RPJMD 

Kabupaten Ogan Ilir  2021 – 2026 sebagtai berikut: 

VISI : ”Terwujudnya Masyarakat  Ogan Ilir  Lebih Sejahtera,  Unggul  dan 

Berkualitas Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang 

Maha Esa” Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi RPJMD 



Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 ditetapkan lima buah Misi sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan 

masyarakat yang transparan, bersih dan bertanggung jawab. 

2. Meningkatkan Kwalitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata, guna 

mewujudkan SDM yang unggul dan bermartabat 

3. Meningkatkan perekonomian Daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan 

peningkatan investasi guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta 

penumbuhan kebutuhan dasar masyarakat 

4. Meningkatkan kwalitas Infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok 

perdesaan berbasis Lingkungan hidup 

5. Meningkatkan kwalitas politik dan demokrasi, ketenteraman, ketertiban dan 

keamanan masyarakat, kehidupan sosial- budaya dan beragama serta 

kepastian Hukum dan HAM. 

 

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut ditetapkan pula tujuan sasaran. 

Pengembangan  Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari 

dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir sesuai denganh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 

peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan 

Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui 

pelaksanaan urusan pemerintahan. Dari urusan pemerintah ini akan dapat 

dijabarkan tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 

 

No Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan Perekonomian daerah 

melalui pemberdayaan masyarakat dan 

peningkatan Investasi 

 

 

 

 

- Meningkatkan pertumbuan 

ekonomi 

- Meningkatkan pemerataan 

pendapatan masyarakat  

- Meningkatkan pastisifasi angkatan 

kerja 

- Meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat 

 

2. Meningkatkan pemerataan - Meningkatnya penyediaan sarana dan 



pembangunan berwawasan lingkungan  prasarana pendukung 

perekonomian wilayah 

- Meningkatnya sarana prasarana   

    layanan dasar masyarakat 

-  Terciptanya kota sehat kompak     

    dan cerdas 

- Meningkatnya usaha pelestarian   

lingkungan hidup 

 

3.4. Telaah Renstra K/L dan Rensta Pemerintah Daerah Provinsi 

Visi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berdasarkan kondisi, 

potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2021 

– 2026 adalah : 

“ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, 

Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan 

Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”dengan Misi: 

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, 

akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam 

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta 

penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, 

konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan 

infrastruktur wilayah yang terpadu.  

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata 

kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan 

kelembagaan.  

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa 

konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung 

penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Arah Kebijakan Direktorat Cipta Karya 

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan 

Infrastruktur Permukiman 

Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman 



sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:  

a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis 

entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta 

bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

infrastruktur permukiman.  

b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta 

partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan 

infrastruktur permukiman.  

c. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam 

implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. 

 

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman  

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa 

hal, yaitu:  

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air 

minum; 

b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;  

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar 

kualitas air minum, yaitu:  

a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang 

memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam 

rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau 

kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), 

pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;  

b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;  

c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;  

d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung 

ketahanan air baku; 

e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety 

Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;  

f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan 

pulau kecil terluar;  

g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM 

terbangun kepada Pemerintah Daerah.  

 

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM adalah:  



a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah; 

b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam 

penyelenggaraan SPAM;  

c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;  

d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;  

e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga 

f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;  

g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.  

 

Strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder 

terkait pendanaan ialah:  

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;  

b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;  

c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi 

pendanaan. 

 

 Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kebijakan 

peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:  

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;  

b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam 

penyelenggaraan sanitasi;  

c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan 

pengelolaan sanitasi;  

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;  

e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.  

 

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem 

pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah 

domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat 

maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota 

Prioritas;  

b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana 

terbangun;  

c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;  

d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;  

e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan 



platform database sanitasi lainnya;  

f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi 

(pengelolaan dan berkelanjutan).  

 

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta 

dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:  

a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, 

pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;  

b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.  

 

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan 

penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:  

a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan 

sanitasi;  

b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.  

 

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:  

a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku 

kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;  

a. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di 

daerah;  

b. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi 

ditingkat masyarakat;  

c. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset 

sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.  

 

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:  

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:  

a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan 

kawasan permukiman; 

b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara 

terpadu;  

c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan 

berkelanjutan.  

 

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait 

penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:  



a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun 

kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan 

permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;  

a. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui 

penerapan standar teknis bidang permukiman;  

b. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk 

meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam 

penyelenggaraan kawasan permukiman.  

 

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan 

permukiman secara terpadu adalah:  

a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan 

permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan 

keterpaduan penanganan;  

b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional 

dalam penganggaran.  

 

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, 

dan berkelanjutan dilakukan dengan:  

a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

melalui pengembangan permukiman yang telah ada;  

b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan 

baru kawasan permukiman;  

c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui 

pembangunan kembali;  

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 

permukiman.  

 

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan  

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian 

layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan 

dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:  

a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan 

Program Sejuta Rumah, dengan strategi: 

1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta 

untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri 

(KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan 

Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; 



2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan 

program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, 

wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;  

3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan 

penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan 

fungsi pariwisata; 

4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung 

pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar 

untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.  

 

b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan 

meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder 

dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi:  

1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan 

pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan 

MBR dan millennials;  

2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku 

kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;  

3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan 

kemudahan perizinan pembangunan perumahan;  

4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta 

penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan 

perumahan;  

5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;  

6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;  

7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;  

8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk 

mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;  

9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan 

dukungan kebijakan.  

 

c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema 

penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:  

1. Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis 

komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;  

2. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan 

hunian berimbang;  



3. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul 

transportasi umum/TOD;  

4. Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) 

melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta 

pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 

kawasan metropolitan prioritas;  

5. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif 

(kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan 

keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis 

komunitas/ kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;  

6. Pengembangan klinik perumahan;  

7. Dukungan Pengembangan system housing career;  

8. Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam  

 

 

3.5  Telaah RT/RW, KLHS dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Serta Pertanahan Kab. Ogan Ilir  

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah 

baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Salah satu implikasi 

yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan 

dalam tataran kebijakan dan perencaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai 

pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh 

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah sebagaimana diamanatkan 

oleh UU No. 32 tahun 2009. Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan 

mensinkronisasikan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan 

Pembangunan Jangka Panjang, dan Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan 

agar penerapan KLHS sebagai amanat UU No. 32/2009 dapat dilakukan dengan 

lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan 

pendanaan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan 

dan pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS 

kota/daerah. 

Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk 

penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana 

konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses 

perencanaa dan implementasi pembangunan baik di  tingkat kebijakan, 

perencanaan dan program mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat 



kabupaten/ kota dalam mengimplementasi Kajian Strategi Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS). Salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi 

peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan 

KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan 

RPJMD. 

Dalam penyusunan RPJMD Kabuapten Ogan Ilir, selain berpedoman pada RTRW 

daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lain yang 

berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan. 

Telaah terhadap RTRW kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir 

dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk:  

(1) Terciptanya sinkronisasi dan strategi pembangunan jangka menengah daerah antar 

kabupaten/kota;  

(2) Keterpaduan struktur dan pola ruang dengan kabupaten/kota lainnya, terutama 

yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan 

provinsi dan kabupaten/kota; dan  

(3) Memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan  

pembangunan daerah. 

Peninjauan KLHS dalam penyusunan rencana strategis Dinas perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman serta pertanahan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Dinas perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta pertanahan telah mempertimbangkan pembangunan yang 

berkelanjutan. Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra berupa kajian pengaruh 

rencana program dan langkah- langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya 

meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 

wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar 

penetapan kebijakan pembangunan daerah.  

Hal ini menjadi penting mengingat KLHS akan memberikan masukan terkait 

pembangunan berkelanjutan sebagai amanat Presiden dan Internasional dalam 

mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil dari analisis 

keterkaitan di Kabupaten Ogan Ilir, dari 220 indikator TPB yang menjadi 

kewenangan kabupaten, terdapat 189 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) yang relevan terhadap Kabupaten Ogan Ilir.  

Dari 17 TPB dengan jumlah indikator 189, indikator yang sudah dilaksanakan dan 

sudah mencapai target nasional adalah berjumlah 92 indikator atau 49 persen, 

sedangkan indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional 

berjumlah 19 indikator atau 10 persen, selanjutnya 78 indikator atau 41 persen yang 



belum memiliki data. Berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan, maka persentase 

capaian TPB yang masih rendah diatas dibagi menurut 4 pilar dengan rincian capaian 

TPB  

sebagai berikut:  

a) Pilar sosial dengan capaian TPB sebesar 59,4 persen untuk pelaksanaan 57 

indikator TPB dari 96 butir tujuan TPB.  

b) Pilar ekonomi dengan capaian TPB sebesar 22,5 persen untuk pelaksanaan 9 

Indikator dari 40 butir tujuan TPB;  

c) Pilar lingkungan dengan capaian TPB sebesar 40,6 persen untuk pelaksanaan 

13 Indikator dari 32 butir tujuan TPB;  

d) Pilar hukum & tata kelola dengan capaian 61,9 persen untuk pelaksanaan 13 

Indikator dari 21 butir tujuan TPB.  

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Ogan Ilir cukup baik 

meskipun membutuhkan berbagai treatment di beberapa indikatornya yang kemudian 

akan dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan Ogan Ilir lima tahun mendatang. 

Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan capaian TPB berstatus belum 

mencapai target akan dibahas dan dikaji lebih mendalam sebagai dasar penetapan 

kebijakan dimaksud. Sedangkan pada capaian TPB yang sudah mencapai target maka 

dilakukan akselerasi untuk percepatan perwujudan visi pembangunan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 Perencanaan strategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil 

yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan 

faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor internal yang berupa peluang dan 

tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah 

Kebijakan, dan Sub Kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan 

aktivitasnya. Demikian pula Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir telah meiliki Visi, Misi. 

Visi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir 

adalah: ”Menjadi Institusi Yang Unggul dan Profesional Untuk Mewujudkan 

Pembangunan, Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sarana 

Prasarana Umum dan Tata Pertanahan yang Berkeadilan” Untuk mengetahui makna yang 

terkandung dalam Visi tersebut perlu dijelaskan pengertian sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuah organisasi dituntut lebih unggul dalam  menyediakan Sarana dan 

Prasarana 

2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yaitu memberi nilai tambah terhadap 

pembangunan, pengembangan perumahan rakyat danp kawasan permukiman serta 

tata pertanahan yang berkeadilan  

Untuk mewujudkan Visi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

oleh karena  itu ditetapkan pula Misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan SDM yang profesional dalam hal urusan perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan  

2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman  

3. Meningkatkan kualitas Perumahan Rakyat  

4. Meningkatkan Tata kelola Pertanahan. 

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta pertanahan 

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun : 

1. Tujuan  Misi Pertama adalah: 

Meningkatnya tata kelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman  Serta Pertanahan berdasarkan prinsip-prinsip good 

governance.dengan sasaran 

- Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Serta 

Pertanahan 



- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan bidang perumahan permukiman dan 

pertanahan 

 

2. Tujuan  Misi Kedua adalah: 

Terwujudnya lingkungan sehat pada  kawasan perumahan dan permukiman di kabupaten 

Ogan Ilir dengan sasaran sebagai berikut: 

- Menurunnya Luasan kawasan kumuh dikabupaten Ogan Ilir 

- Meningkatnya pelayanan PSU yang Berkualitas 

- Meningkatnya rumah Tidak layak huni yang di tangani 

 

3. Tujuan Misi ketiga : Meningkatkan penyediaan hunian  tempat tinggal dan  rumah 

yang layak bagi masyarakat,dengan sasaran sebagai berikut 

- Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang 

layak  huni bagi korban bencana  

- Meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah  

- Meningkatkan Pendataan dan Penertiban Aset PSU Perumahan 

 

4. Tujuan Misi empat adalah: 

Meningkatkan layanan penyelenggaran urusan pertanahan dengan sasaran sebagai 

berikut: 

- Meningkatkan penyediaan lahan untuk kepentingan umum 

- Meningkatkan layanan sertifikasi aset pemda 

- Meningkatkan penyelesaian kasus pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel. 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN / 

SASARAN PADAN TAHUN KE 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Meningkatkan Kualitas pembangunan 

Infrastruktur yang berkelanjutan ( RPJMD) 

 Indeks kualitas indrastruktur 66.25 68,13 70 71,88 73,5 

  Meningkatkan kualitas penyediaan 

insfrastruktur dasar perumahan dan 

permukiman (RPJMD) 

Rasio Rumah Layak Huni 70 71,25 72,5 73,75 75 

B1 Meningkatnya tata kelola sumber 

daya organisasi Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman  

Serta Pertanahan berdasarkan prinsip-

prinsip good governance 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

permukiman Serta Pertanahan 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan dinas perumahan dan 

kawasan permukiman serta pertanahan 

86 88 90 92 94 

Meningkatan kualitas dokumen 

perencanaan bidang perumahan 

permukiman dan pertanahan 

Nilai akip dinas perumahan dan 

kawasan permukiman serta pertanahan 

CC BB BB B B 

B2 Terwujudnya lingkungan sehat pada  

kawasan perumahan dan permukiman 

di kabupaten Ogan Ilir 

Menurunnya Luasan kawasan 

kumuh dikabupaten Ogan Ilir 

Persentase kawasan kumuh yang 

ditangani 

2 2 3 5 6 

  Meningkatnya pelayanan PSU 

yang Berkualitas 

Persentase luasan kawasan perumahan 

dan permukiman yang sudah terlayani 

5 10 15 20 25 



PSU yang berkualitas 

Meningkatnya jumlah rumah 

tidak  layak huni yang ditangani 

Persentase rumah Tidak Layak Huni 37 35 33 30 25 

B3 Meningkatkan penyediaan hunian  

tempat tinggal dan  rumah yang 

layak bagi masyarakat 

Meningkatkan penyediaan 

dan rehabilitasi perumahan 

yang layak  huni bagi korban 

bencana  

Capaian SPM untuk Korban Bencana 

Alam 

100 100 100 100 100 

Meningkatkan fasilitasi 

penyediaan rumah yang 

layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi 

program pemerintah  

Capaian SPM untuk relokasi program 

pemerintah 

0 0 100 100 100 

Meningkatkan Pendataan 

dan Penertiban Aset PSU 

Perumahan 

Jumlah developer yang telah 

menyerahkan aset PSU ke Pemkab 

Ogan Ilir 

8 15 25 30 45 

B4 Meningkatkan layanan penyelenggaran 

urusan pertanahan 

Meningkatkan penyediaan lahan 

untuk kepentingan umum 

Persentase terselesaikannya pengadaan 

tanah untuk kebutuhan pemerintah 

100 100 100 100 100 

  Meningkatkan layanan sertifikasi 

aset pemda 

Persentase aset pemda yang 

tersertifikasi 

0,5 % 3% 10% 20% 35% 

  Meningkatkan penyelesaian 

kasus sengketa pertanahan 

Prosentase penanganan kasus 

pertanahan 

100 100 100 100 100 



BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten 

Ogan Ilir mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan bagaimana Dinas 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir  

melakukan upaya untuk mendukung capaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja 

Rencana Strategis dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. 

 
5.1. Strategi 

Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana 

yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka 

mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Melalui 

proses penentuan strategi yang bersifat rasional, strategi pembangunan juga diperlukan agar 

setiap program dan kegiatan dapat obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan 

saat ini. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan 

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. 

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah: 

1. Peningkatan Kinerja SDM Perkimtan 

2. Peningkatan dokumen perencanaan bidang perumaha, permukiman dan pertanahan  

3. Pengendalian kawasan agar tidak terjadi kumuh  

4. Penyediaan dan Peningkatan sarana , prasarana serta utilitas umum  

5. Penerapan standar pelayanan minum bidang perumahan rakyat  

6. Pendataan dan fasilitasi penyerahan aset PSU ke pemkab Ogan Ilir 

7. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

8. Pengsertifikasian aset pemda 

9. Penyelesaian kasus pertanahan 

 
 

5.2. Kebijakan 

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu 

strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan 

alternative strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan 



pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah 

ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal. Lingkungan 

internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang 

dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang 

berpengaruh tapi diluar kendali. 

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kabupaten  Ogan Ilir, kebijakan yang dilakukan 

oleh Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan adalah dari strategi di 

atas adalah : 

1. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan administrasi perencanaan, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan 

2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, 

sarana         dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kawasan 

tanpa permukiman kumuh; 

3. Melakukan pembangunan baru dan merehabilitasi sarana, prasarana serta utilitas umum 

pada lingkungan perumahan dan permukiman 

4. Melakukan pembangunan baru dan merehabilitasi sarana, prasarana serta utilitas umum 

pada lingkungan perumahan dan permukiman 

5. Melakukan pembangunan baru dan rehabilitasi rumah penduduk korban bencana alam 

6. Melakukan relokasi rumah yang terkena dampak program pemerintah  

7. Melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

8. Memfasilitasi OPD yang akan mensertifikasikan aset pemda 

9. Melakukan mediasi kasus kasus pertanahan 

Secara tabulasi keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang 

mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

VISI : MENJADI INSTITUSI YANG UNGGUL DAN PROFESIONAL UNTUK 

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SARANA PRASARANA UMUM 

DAN TATA PERTANAHAN YANG BERKEADILAN 

MISI : 

 

1. Mewujudkan SDM yang profesional dalam hal urusan perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta pertanahan  

2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman  

3. Meningkatkan kualitas Perumahan Rakyat  



4. Meningkatkan Tata kelola Pertanahan. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya tata 

kelola sumber daya 

organisasi Dinas 

Perkimtan 

berdasarkan prinsip-

prinsip good 

governance 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan Dinas 

Perkimtan 

Peningkatan Kinerja 

SDM Perkimtan 

 

Meningkatkan kinerja 

dalam pengelolaan 

administrasi 

perencanaan, 

pengawasan dan 

evaluasi  pelaksanaan 

pembangunan; 

 

Meningkatan kualitas 

dokumen perencanaan 

bidang perumahan 

permukiman dan 

pertanahan 

Peningkatan dokumen 

perencanaan bidang 

perumahan, 

permukiman dan 

pertanahan 

Melakukan updating 

data dan penyusunan 

dokumen teknis bidang 

perumahan permukiman 

dan pertanahan 

Terwujudnya 

lingkungan sehat pada  

kawasan perumahan 

dan permukiman 

Menurunnya Luasan 

kawasan kumuh 

dikabupaten Ogan Ilir 

Pengendalian kawasan 

agar tidak terjadi kumuh 

Meningkatkan kualitas 

lingkungan permukiman 

melalui fasilitasi 

penyediaan prasarana, 

sarana         dasar 

permukiman, yang 

memadai dan terpadu 

dalam rangka 

mewujudkan kawasan 

tanpa permukiman 

kumuh; 

Meningkatnya 

pelayanan PSU yang 

Berkualitas 

Penyediaan dan 

Peningkatan sarana , 

prasarana serta utilitas 

umum 

Melakukan 

pembangunan baru dan 

merehabilitasi sarana, 

prasarana serta utilitas 

umum pada lingkungan 

perumahan dan 

permukiman 

Meningkatkan 

penyediaan hunian  

tempat tinggal dan  

rumah yang layak bagi 

masyarakat 

Meningkatkan 

penyediaan dan 

rehabilitasi 

perumahan yang 

layak  huni bagi 

korban bencana  

Penerapan standar 

pelayanan minum 

bidang perumahan 

rakyat untuk korban 

bencana 

Melakukan 

pembangunan baru dan 

rehabilitasi rumah 

penduduk korban 

bencana alam 

Meningkatkan 

fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak 

huni bagi 

Penerapan standar 

pelayanan minum 

bidang perumahan 

rakyat untuk relokasi 

Melakukan relokasi 

rumah yang terkena 

dampak program 

pemerintah 



masyarakat yang 

terkena relokasi 

program pemerintah  

program pemerintah 

Meningkatkan 

Penertiban Aset 

PSU Perumahan 

Pendataan dan fasilitasi 

penyerahan aset PSU ke 

pemkab Ogan Ilir 

Meningkatan fasilitasi 

pengembang untuk 

menyerahkan aset PSU 

ke Pemkab. Ogan Ilir 

Meningkatkan layanan 

penyelenggaran urusan 

pertanahan 

Meningkatkan 

penyediaan lahan untuk 

kepentingan umum 

Pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum 

Melaksanakan proses 

pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum 

Meningkatkan layanan 

sertifikasi aset pemda 

 

Pengsertifikasian aset 

pemda 

Memfasilitasi OPD 

yang akan 

mensertifikasikan aset 

pemda 

Meningkatkan 

penyelesaian kasus 

sengketa pertanahan 

Penyelesaian kasus 

tanah  

Melakukan mediasi 

kasus kasus pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bab ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Secara garis besar direncanakan 

beberapa program utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir. 

Untuk mengimpletasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum 

serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir akan 

melaksanakan Program pembangunan, sebagai berikut : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

2) Program Pengembangan Perumahan  

3) Program Kawasan Permukiman  

4) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh  

5) Program Peningkataan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

6) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi 

Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

7) Program Pengelolaan Izin Lokasi  

8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  

9) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan  

10) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan 

Tanah Absentee 

11) Program Penetapan Tanah Ulayat  

12) Program Pengelolaan Tanah Kosong  

13) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah  

14) Program Penatagunaan Tanah  

 

Sedangkan pada Tabel 6.1 berikut akan disampikan mengenai detail rencana 

strategis Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir, dimana akan disampaikan mengenai detail Tujuan, Sasaran, 

Indikator Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kegiatan, serta tahapan target 

pencapaian tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan yang diwakili dengan kondisi 

capaian pada tahun perencanaan. 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator 

kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang 

kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk 

standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja 

merupakan   sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar unutk 

menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap 

pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). 

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan 

indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya 

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kineja yang 

memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi Perangkat 

daerah pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh 

selama periode aktivitasnya. 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument 

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi 

kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Penetapan indikator kinerja Dinas perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan ditunjukan untuk memberikan gambaran 

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang secara 

khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, serta urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

di Kabupaten Ogan Ilir. 

Prestasi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir  5 (lima) tahun kedepan     dapat digambarkan dan ditetapkan secara 

kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program 

(outcome /hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan 

indikator kegiatan (output / keluaran). 

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya yang 

masing- masing bidang masih melekat pada Organisasi Perangkat daerah (Perangkat Daerah) 

yang lama, serta indikator kinerja Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang termuat dalam RPJMD, maka secara rinci indikator 

kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan 2022 – 

2026 dapat diuraikan pada Tabel 7.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 7.1 

 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja Pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondosi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

1 Persentase kawasan kumuh dan RTLH di Ogan Ilir 20 19,5 18,5 17,5 16,5 15,5 15 

2 Persentase kawasan kumuh yang ditangani 1,5 2 2 3 5 6 5 

3 Persentase rumah relokasi program pemerintah 0 0 100 100 100 100 100 

4 Persentase luasan kawasan perumahan dan permukiman yang sudah 

terlayani PSU yang berkualitas 

4,5 5 10 15 20 25 25 

5 Persentase rumah korban bencana yang tertangani 100 100 100 100 100 100 100 

6 Persentase rumah Tidak Layak Huni 37,5 37 35 33 30 25 25 

7 Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan 

pemerintah 

0 75 80 85 100 100 100 

8 Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk 

kepentingan pembangunan pemerintah 

100 100 100 100 100 100 100 

9 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas perumahan dan 

kawasan permukiman serta pertanahan 

83 85 87 89 91 93 95 

10 Nilai akip dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan CC BB BB B B B A 



 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir, merupakan rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Serta Pertanahan untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2021-2026. 

 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini berpedoman pula pada RPJMD yang 

merupakan penjabaran dari visi, Misi dan program kepala Daerah yang disusun berdasarkan 

pada rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, hal ini dimaksud agar 

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tersusun secara serasi, terpadu dan 

berkelanjutan. 

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai 

komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi 

Kabupaten Ogan Ilir tersebut, dengan : 

 Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang layak huni serta 

prasarana dan         sarana permukiman; 

 Mengembangkan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah 

lingkungan dan  berestetika; 

 Meningkatkan pemanfaatan tanah aset dan penanganan permasalahan pertanahan 

Proses pencapain visi Kabupaten Ogan Ilir  melalui Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2021-

2026 tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang handal antara lain terdiri dari : 

1. Sumber daya manusia 

2. Sumber daya keuangan 

3. Sumber daya sistem / prosedur 

Sumber daya yang berkinerja bertugas menjabarkan Rencana Strategis yang telah 

disusun yang dituangkan dalam rencana kerja setiap tahunannya sebagai wujud pelaksanaan 

program dan kegiatan sehingga implementasi dari rencana strategis dapat dirasakan 

kemanfaatannya. 

Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai 

kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan selama kurun lima tahun 

mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan 

diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja dinas. Oleh karena itu, keberhasilan dan 

kegagalan   pelaksanaan Renstra   ini   tergantung pada komitmen bersama antara dinas terkait 

lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir  



Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam 

kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari 

semua. 

 

         Indralaya,                 Desember 2021 

   Plt. Kepala Dinas Perumahan dan     

                       Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ogan Ilir, 

 
Hj. Yusriani Emiyati, S.Si., MT 

PEMBINA Tk.I 

NIP. 197203301998032003 
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