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BAB V 

Strategi dan Arah Kebijakan  

 

 

5.1.  Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya 

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.  Rumusan strategi menunjukkan 

upaya OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. 

Strategi  adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang 

tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. 

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Perangkat daerah untuk mencapai tujuan.  Kebijakan adalah pedoman yang 

wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang 

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi dan Arah Kebijakan  DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 

tertuang dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
 

VISI          :  “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK" 

 

 

MISI 3     :   Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan 

 

 

 

 

MISI 4     :    Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik 
 
MISI 7     :    Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Meningkatnya 
Keberdayaan 
Masyarakat Miskin 

Terpenuhinya 
infrastruktur fisik dan 
sosial sesuai kebutuhan 
 

- Membangun  sistem  layanan  

air  minum  dan  sanitasi . 

- Membangun sistem penataan 

jaringan air minum  yang 

terintegrasi dengan sumber – 

sumber mata air atau tempat 

penampungan air . 

 

- Melakukan sinkronisasi 

dengan APBN serta sektor 

sumber daya air untuk 

pembangunan SPAM. 

- Berkerjasama dengan daerah 

lain dalam pemanfaatan 

layanan air minum dengan 

SPAM  Regional. 

 

Terwujudnya 

Pemerintahan yang 

Bersih, Akuntabel dan 

SDM yang kompeten 

Pemanfaatan ruang dan 

pengembangan kawasan 

sesuai fungsinya 

 

- Penyusunan regulasi tentang 

perencanaan tata ruang 

- Pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan ruang 

- Menyusun rencana umum dan 

rencana detail tata ruang 

-  Meningkatkan pemahaman 

dan ketaatan masyarakat 
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 -  terhadap tata ruang 

- Memberikaan akses informasi 

tata ruang 

 

Terpenuhinya 

infrastruktur bagi 

pengembangan 

produktivitas ekonomi,  

konektivitas wilayah 

dan pengembangan 

kawasan 

Terpenuhinya kebutuhan 
konektivitas wilayah 

- Mempertahankan kondisi  jalan 

dan jembatan sesuai dengan 

tingkat kerusakan dan tingkat 

kemendesakan. 

- Melakukan penanganan jalan 

dengan peningkatan konstruksi 

dan pelebaran 

- Meningkatkan  kapasitas air 

baku . 

- Mengurangi daya rusak air 

- Melakasanakan 

pemeliharaan rutin untuk 

jalan . 

-  Melaksanakan peningkatan 

struktur konstruksi jalan 

utamanya pada ruas jalan 

yang merupakan  jalan 

kabupaten. 

- Melaksanakan peningkatan 

kapasitas/pelebaran jalan 

pada ruas alternatif  jalan 

Kab. (sejajar pantura), akses 

langsung jalan propinsi 

maupun  nasional, 

penghubung pantura ,akses 

pariwisata, perbatasan antar 

Kabupaten. 

- menjaga Jaringan Irigasi 

dengan  melibatkan peran 

serta masyarakat ( GP3A).  

- Pembangunan konservasi air   

 


