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Instansi
Visi
Misi Ke - 3
No

: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
Tujuan

1

1 Menyediakan infrastruktur
wilayah yang mampu
mendukung pergerakan
aktivitas ekonomi, sosial dan
budaya

Sasaran
2
1 Tersedianya infrastruktur transportasi
yang handal dan terintegrasi untuk
mendukung pergerakan orang,
barang dan jasa

Indikator Sasaran
3
1.1 Tingkat pemantapan jalan
1.2 Jumlah jaringan jalan dan
jemabatan yang sesuai dengan
- Jalan
- Jembatan
1.3 Jumlah pengembangan dan
pemnagunan sarana dan
prasarana transpormasi :
- Darat
- Laut
- Udara
1.4 Luas lahan untuk pembanguan
Bandara Internasional yang
dibebaskan.
1.5 Pengukuran lahan Bandara
Internasional Jawa Barat
1.6 Jumlah dokumen persiapan
pembangunan pelabuhan

Kebijakan

Program

5

6

1 Memantapkan kondisi
transportasi jalan guna
mendukung pelayanan
pergerakan orang, barang dan
jasa
2 Meningkatkan kondisi
infrastruktur sumber daya air
dan irigasi untuk mendukung
konservasi, pendayagunaan
sumber daya air serta
pengendalian daya rusak air
3 Meningkatkan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
4 Meningkatkan pelayanan jasa
konstruksi
5 Mengemkbangkan infrastruktur
transportasi perhubungan
dalam rangka peningkatan
pelayanan pergerakan orang,
barang dan jasa

1.1.1 Program pembangunan jalan
dan jembatan
1.1.2 Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
1.1.3 Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
1.1.4 Program inspeksi jalan dan
jembatan
1.1.5 Program pembangunan
prasarana dan fasilitasi
perhubungan
1.1.6 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas lalu lintas angkutan
jalan (LLAJ)
1.1.7 Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.1.8 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1.1.9 Program peningkatan
kelayakan kendaraan bermotor

No
1

Tujuan

Sasaran
2

Indikator Sasaran
3

2 Tersedianya infrastruktur sumber
2.1 Prosentase irigasi provinsi yang
daya air dan irigasi yang handal untuk
kondisinya baik
mendukung upaya konservasi dan
2.2 Jumlah irigasi yang direhabilitasi
pendayagunaan sumber daya air serta 2.3 Luas lahan yang dibebaskan
pengendalian daya rusak air
untuk relokasi waduk Jati Gede
2.4 Prosentase relokasi waduk
2.5 Jumlah situ yang di rehabilitasi
(komulatif)
2.6 Jumlah situ yang di operasi
pemeliharaan (komulatif)
2.7 Jumlah rekomendasi Surat Izin
Pengambilan Pemanfaatan Air
(SIPPA)
2.8 Jumlah Surat Izin Pemanfaatan
Provinsi (SIPTP)
2.9 Jumlah kualitas air yang
terkendali dan air baku yang

Kebijakan

Program

5

6

6 Meningkatkan kinerja
pengelolaan pembangunan
bangunan gedung/rumah
Negara
7 Meningkatkan ketersediaan
perumahan serta sarana dan
prasarana dasar pemukiman
8 Meningkatkan pasokan,
cakupan dan kulaitas
pelayanan infrstruktur energi
dan ketenagalistrikan
9 Meningkatkan penanganan
persampahan perkotaan

2.1.1 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
2.1.2 Program pengembangan dan
konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
2.1.3 Program pengendalian banjir
dan pengamanan pantai
2.1.4 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air bersih
dan air limbah
2.1.5 Program pembinaan jasa
konstruksi

3 Meningkatnya cakupan pelayanan dan 3.1 Ratio elektrifikasi rumah tangga
kualitas infrastruktur energi dan
3.2 Jumlah peningkatan cakupan
ketenagalistrikan di Jawa Barat
energi elektrifikasi pedesaan
3.3 Jumlah peningkatan litting sumur
minyak
3.4 Jumlah peningkatan Pemanfaatan
sumur gas
3.5 Jumlah penerimaan daerah sektor
pertambangan dan energi

3.1.1 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan dan energi
3.1.2 Program pengembangan
sumber daya mineral dan
panas bumi

4.1 Prosentse Desa yang
4 Meningkatnya akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana dasar
menggunakan air bersih
pemukiman (mencakup persampahan, 4.2 Jumlah Desa yang menggunakan
air bersih, air limbah)
air bersih
4.3 Prosentase rumah tangga yang
terlayani pengelolaan air limbah
4.4 Prosentase pengelolaan sampah

4.1.1 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air bersih
dan air limbah
4.1.2 Program pengembangan
pemukiman
4.1.3 Program lingkungan
pemukiman sehat

No
1

Tujuan

Sasaran
2

5 Terwujudnya kekeamanan dan
keserasian dalam pembangunan
infrastruktur

Indikator Sasaran
3

Kebijakan

Program

5

6

4.5 Kondisi percemaran air dan udara
4.6 Jumlah air yang dipantau
4.7 Jumlah peningkatan sumber daya
manusia penanggulangan
4.8 Prosentase peningkatan dan
perlindungan kawasan

4.1.4 Program pemberdayaan
komunitas pemukiman
4.1.5 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan

5.1 Jumlah instansi yang mendapat
batua teknis pengelolaan
bangunan gedung negara
5.2 Jumlah pesantren dan mesjid
5.3 Jumlah pemukiman kumuh
perkotaan dan pedesaan yang
5.4 Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
dalam penyusunan RTBL bagi
kawasan tertentu
5.5 Jumlah unit rumah formal yang
difasilitasi melalui pembangunan
rumah susun
5.6 Jumlah tenaga kontruksi
terlatih/bersertifikat

5.1.1 Program pembinaan jasa
konstruksi
5.1.2 Program pengelolaan
Gedung/Rumah Negara

