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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis ini RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen 

perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen 

rencana strategis disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, 

potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan 

diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya 

diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya 

yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana 

Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen 

perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi. 

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang adalah 

merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah 

merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-

2024 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi  Perangkat Daerah. 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah membuat suatu 

dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi 

pembanguan, tujuan dan sasaran dan strategis yang ingin dicapai selama 5 

(lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum 

dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. 

Dengan disusunnya renstra DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 

2019- 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam : 

1. Penyusunan renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas; 

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja 

Perubahan dan Anggaran ( RKA Perubahan). 

3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). 

Renstra DPUPR ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, 

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPUPR 

diharapkan masing-masing bidang dapat malaksanakan program dan 

kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan 

benar; 

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing 

bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan 

kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, 

Renja, RKA dan DPA DPUPR.  

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan 

dan indikator yang telah ditetapkan dalam renstra diperlukan adanya: 

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang 

sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan 

tepat. 

2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan 

pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam 

Renstra DPUPR. 

Demi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perjaan 

Umum dan Penataan Ruang perlu dukungan dari semua pihak serta  bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan  fungsi, dapat berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

 

 

Kota Mungkid,    Juni 2019 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Magelang 

 

 

HERIYANTO, ST 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590611 199003 1 004 
 


