
KABUPATEN                    :  BANDUNG
SKPD                               :  DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
URUSAN                          :  1. PERUMAHAN
                                            2. PENATAAN RUANG
                                            3. LINGKUNGAN HIDUP
                                            4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                                            5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TUGAS DAN FUNGSI        :  

∑ Usulan program 

∑ Total bangunan

∑ Penduduk

∑ Penduduk

∑ Rumah tangga

∑ Rumah layak huni
∑ Rumah tangga

∑ Luas area permukiman tertata
∑ Luas area permukiman

∑ Jiwa yang terlayani air bersih
∑ Penduduk

∑ Penduduk

∑ Tempat Pemakaman Umum

∑ Penduduk

∑ RTR di Kab. Bandung

∑  Bangunan ber IMB (> 250 m)
∑ Bangunan

∑ Rencana tapak yang disahkan
∑ Pemohon rencana tapak

∑ Luas WMK (luas lingkaran)
∑ Luas potensi kebakaran

∑ Kasus kebakaran di WMK yang 
tertangani dalam waktu tertentu

- Cakupan pelayanan bencana 
kebakaran

UPTD Damkar

- Peningkatan capaian tingkat waktu 
tanggap (respon time rate) daerah 

UPTD Damkar

∑ Luas pemanfaatan lahan budidaya 
non pertanian yang berijin

∑ Luas lahan budidaya non pertanian 
(RTRW)

- Prosentase rencana tapak yang 
disahkan

Bidang Penataan 
Ruang

- Prosentase rencana penataan 
keserasian kawasan

Bidang Kawasan ∑ Dokumen perencanaan kawasan 
strategis

- Prosentase bangunan ber-IMB Bidang P2B

- Prosentase luas pemanfaatan lahan 
budidaya non pertanian yang berijin 
sesuai rencana tata ruang

Bidang Penataan 
Ruang

- Rasio daya tampung tempat 
pemakaman per satuan jumlah 
penduduk

UPTD Makam dan 
Taman ∑ Daya tampung Tempat Pemakaman

4

Meningkatnya 
pemanfaatan dan 

pengendalian 
pemanfaatan ruang

- Prosentase ketersediaan informasi 
mengenai rencana tata ruang (RTR) 
wilayah Kabupaten/kota beserta 
rencana rincinya melalui peta analog 
dan peta digital

Bidang Penataan 
Ruang

∑ Jumlah RTR dan Presentase 
persyaratan RTR

Bidang Permukiman

- Jumlah pembinaan kelompok 
pengelolaan air bersih dan sanitasi

Bidang Permukiman ∑ Pembinaan kelompok pengelola air 
bersih dan sanitasi

- Akses aman terhadap sanitasi Bidang Permukiman ∑ Jiwa yang mengakses sarana 
sanitasi yang bersuspect aman
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Meningkatnya 
pemenuhan 

infrastruktur dasar 
wilayah

- Cakupan ketersediaan rumah layak 
huni

Bidang 
Pengembangan 

- Prosentase luas permukiman yang 
tertata

Bidang 
Pengembangan 

- Akses aman terhadap air bersih 

- Prosentase rumah tidak layak huni 
pola pemberdayaan

PNPM/Bidang 
Pengembangan 

Perumahan

∑ Rumah layak huni pola 
pemberdayaan

- Prosentase pendampingan sarana 
dan prasarana lingkungan 
permukiman (PNPM dan PPIP)

Bidang 
Pengembangan 

Perumahan

∑ Pendampingan sarana dan 
prasarana lingkungan permukiman 
(PNPM dan PPIP)

2 Meningkatnya 
infrastuktur desa

- Prosentase layanan air bersih pola 
pemberdayaan

PNPM/Bidang 
Pengembangan 

Perumahan

∑ Jiwa yang terlayani air bersih pola 
pemberdayaan

- Akses aman terhadap sanitasi pola 
pemberdayaan

PNPM/Bidang 
Pengembangan 

Perumahan

∑ Jiwa yang terlayani sanitasi pola 
pemberdayaan
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Meningkatnya 

kualitas perencanaan 
pembangunan daerah

- Prosentase kesesuaian program yang 
direncanakan terhadap program yang 
dianggarkan

Sub Penyusunan 
Program

∑ Usulan program yang diakomodir

- Prosentase bangunan gedung negara 
yang sudah memenuhi syarat 
administrasi teknis secara lengkap 
sesuai dengan standar peraturan 
bangunan negara

Bidang P2B ∑  bangunan gedung negara yang 
sudah memenuhi syarat administrasi 
teknis secara lengkap 



∑ Satgas damkar

∑ Volume sampah yang tertangani
∑ Volume sampah yang dihasilkan

∑ TPST
∑ Jumlah daya tampung TPST
∑ Penduduk

∑ Truk pengangkut sampah
∑ Jumlah daya tampung truk
∑ Penduduk

∑ Luas wilayah perkotaan

NIP. 19671110 199303 1012

∑ Luas Ruang Terbuka Hijau yang 
dikelola

Soreang,        Februari  2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
Pembina TK. I

Bidang Kebersihan + 
UPTD Pengangkutan 

Sampah

- Rasio jumlah truk pengangkut sampah 
per satuan penduduk

Bidang Kebersihan + 
UPTD Pengangkutan 

Sampah

7
Terciptanya 

lingkungan yang 
bersih

- Prosentase luas RTH perkotaan Bidang Penataan 
Ruang

UPTD Damkar ∑ Mobil dan/atau mesin damkar yang 
laik pakai dalam WMK 
∑ Ideal mobil dan/atau mesin damkar 
pada seluruh jumlah WMK yang ada
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Terwujudnya 
lingkungan yang 

sehat dan bersih dari 
sampah

- Cakupan pelayanan sampah Bidang Kebersihan + 
UPTD Pengangkutan 

Sampah

- Rasio Tempat Pembuangan Sampah 
Terpadu (TPST) per satuan penduduk

∑ Kasus kebakaran dalam jangkauan 
WMK

- Prosentase aparatur pemadam 
kebakaran yang memenuhi standar 
kualifikasi

UPTD Damkar ∑ Satgas damkar memiliki sertifikasi 
sesuai kualifikasi5

Berkurangnya tingkat 
resiko akibat 

bencana/kebakaran

layanan Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK)

- Jumlah mobil pemadam kebakaran 
diatas 3000 - 5000 liter pada WMK


