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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

finas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat

diselesaikan,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29

-ahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan

renataan Ruang dan Penataan Ruang Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan
t,tenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia

'{omor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

:an Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam

'angka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang

-ienginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta
:encapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi, Dinas Pekerjaan Umum

:an Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
Selain itu, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan
=enataan Ruang Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang

:: ah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
{abupaten Karanganyar Tahun 2013-2018, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan

:emerintahan yang transparan

dan akuntabel. Hasil pencapaian

kinerja

:enyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan
=enataan Ruang dan Penataan Ruang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras

*mua pihak yakni

masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam

:erumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

IKHTISAR EKSEKUTIF
l,r-.as Pexeqaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari Pemerintah

Uryer: r..a;,paten yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi

=:merintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
-anun Anggaran 2016 merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk
-ernpertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan
-s:ansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

et

i

berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta merupakan bentuk

:€-'tanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat

*a:g dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas
:a. akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari laporan ini diharapkan dapat
-enjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang
,ran diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ta am melaksanakan tugas dimasa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) dipakai sebagai media

:r-:ntabilitas bagi instansi pemerintah. lnstansi Pemerintah berkewajiban menerapkan
ssiem akuntabilitas kinerja dan yang menyampaikan pelaporannya adalah instansi-

rs:ansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
.^acupaten/Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah juga merupakan
n-eiementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja

i:as

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai

-:aya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

produktivitas

dan

akuntabilitas

:e,ryelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada pedoman ini lnstansi Pemerintah

,a:g bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau
*:"cagalan tingkat kinerja yang dicapainya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
;;od governance). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama

-:iuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan dan cita-citanya.

I a am rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan
:€lrerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga
:e:ryelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna.

:erlunya sistem pertanggungjawaban daerah terhadap segala proses tindakantindakan
,a:rg dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah inilah yang
*erupakan bagian terpenting yang perlu ditata sehingga pada akhirnya menjadi instrumen

-rtuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik Dinas Pekerjaan Umum dan
:enataan Ruang memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-"dangan yang berlaku, salah satunya adalah penyusunan LAKIP yang harus selesai
tan disampaikan tepat pada waktunya. Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan
govemance) juga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
"rBr-lg baik (good
:ertanggungjawaban yang tepat jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan
h^.h

-?-.rs menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat

-ergintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh
, a-ena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi
tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
=-e.ara keseluruhan. Analisis
*:Siatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi

-:a

visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula

: i€ askan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan

:.e<tif. sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut

:

a<ukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat

:e-a bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan
la- efektivitas kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.
!eanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang
*e-Egambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat serta
:a:-caknya. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja
;'e.+.ffnance gap\ yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi
:,--r*ecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah

Kabupaten

{

s-3iganyar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada
rr*-ennlrnrn yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result
:re^led government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen
:*'--enntahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas
(,Fe:a setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan
l;,{,:-r ..,ikur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran

-as

rang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan
RPJMD 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-

sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Karanganyar Tahun 201 4-2418.

BAB

I

PENDAHULUAN

&" ll-.atar Belakang Masalah

Jrnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar merupakan
:,a: a- dari fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan merupakan salah satu
rs;a-sr Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Peraturan Daerah

*ac-:aten Karanganyar Nomor

-ltss

51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam dunia

:rr:nn.-asi sistem akuntabilitas suatu lnstansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal itu,

telah

dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan

dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah bertujuan
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasilguna,
dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
lnstansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
lnstansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah merupakan
pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang

n atas dasar Rencana Kinerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP juga

wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat
yang dicapai oleh lnstansi Pemerintah. LAKIP harus disusun secara jujur, obyektif,

dan transparan. Penanggungjawaban penyusunan LAKIP adalah pejabat yang
fungsional bertanggungjawab melakukan dukungan administratif di instansi
ing, namun dalam pelaksanaannya dapat membentuk suatu Tim Kerja yang
untuk menyusun lAKlP. Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP yaitu
:

=-rsip Lingkup Pertanggungjawaban. lsi laporan harus proporsional dengan lingkup
(3,venangan dan tanggungjawab masing-masing instansi serta memuat keberhasilan

*aupun kegagalan.

:-rsip

Prioritas. lsi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan

<eputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak

sriutnya.

:-,nsip Manfaat. Manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya
:an laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
i"l.a

^ itu beberapa ciri laporan yang baik antara lain relevan,

tepat waktu, dapat

, mudah dimengerti (elas dan cermat), dalam bentuk yang menarik
E:;as dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable),

:E.laya uji (veifiable). lengkap netral, padat dan mengikuti standar pelaporan

yang

::etapkan.
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan dalam bidang pekerjaan

l*..jm di Kabupaten Karanganyar yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih,
:eianggung jawab, maka pelaksanaan akuntabilitas kinerja tugas bidang pekerjaan
-r--nn menjadi wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka
:e-rr'ujudan pemerintahan yang baik (good govemance). Good Governance merupakan
:,.asyarat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan tujuan sesuai

te-gan visi dan misi sehingga dapat dipertanggungjawaban secara tepat, jelas, terukur

;a- ,:egitimate. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal
-a-pun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan
*.-.atan , kelemahan, peluang, dan tantangan/kendala, analisis terhadap unsur-unsur

i*'-but

sangatlah penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta
;raiegi instansi pemerintah, sedangkan siklus sistem akuntabilitas kinerja yang tidak

r3.r;lus dan terpadu yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran dan

=*alasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
:a'-erintah (LAKIP) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
n;:..ipaten Karanganyar ini memuat pokok

--

-

pokok laporan yang berisi informasi kinerja

pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2016.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

=-ang maka perlu mengindentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Hal ini harus
:l.aankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar agar
-a.r1pu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis. Faktor-faktor
:,a-entu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dinas dalam rangka
:e-apaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara efektif dan

fs.,en, Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dimaksudkan tersebut mencakup faktor
:cei'nal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
{€'anganyar yaitu dapat diindentifikasikan sebagai berikut

:

a. Perangkatperundang-undangan yang mendukung
Derangkat Perundang-undangan memberikan legitimasi kepada Dinas Pekerjaan

Jmum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan wewenang dan

tanggung

awabnya, dengan demikian secara prosedural ketentuan Perundang-undangan
iersebut merupakan pra kondisi yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan
Crganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

.,e'alrganyar mempunyai perangkat Perundang-undangan yang mendukung
(+.a.€ran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi / Urusan Pemerintahan Bidang
=:<e1aan Umum.
Kual itas dan profesionalisme aparatur

I -as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam melaksanakan kewenangan
:r-:^,omi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pekerjaan
-rr**rn. sesuai kewenangan yang diberikan maka diperlukan Aparatur Pemerintah /

::garvai yang berkualitas dan profesional serta didukung dengan sarana

dan

:'Esarana yang memadai, dalam hal ini diperlukan pula paradigma Aparat Pemerintah
sesagai pelayan masyarakat harus diwujudkan dalam kesiapan bekerja dan kecepatan
;'+a'y'anan.

tetode dan prosedur pelaksanaan tugas
=e.'r,elenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
= -ang Kabupaten Karanganyar menuntut adanya instrumen yang memiliki

(e-ampuan yang memadai. Perubahan lingkungan yang mempengaruhi keberadaan
l,-as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menuntut adanya pemutakhiran

z.z

,l rnetode dan prosedur pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pemutakhiran atau

-={ayasa ulang terhadap dinas dan tata kerja yang tepat, sistem pelaporan akurat,
=isrem akuntasi keuangan, anggaran berbasis kinerja, standar analisis proyek, rencana

ra:egis sangat diperlukan untuk mendukung proses kerja yang bertumpu pada
*"4-aJemen perubahan.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif.

kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi

dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan
;okok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah,
hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut terkadang dibawah
Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka

aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak
kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada
proses, manfaat dan dampak. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu

pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan

daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dinas
Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari lnstansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka
tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan Dinas Pekerjaan Umum
Denataan Ruang dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang

sebagai perwujudan kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan

ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, strategi organisasi, tujuan

Hsaran yang telah ditetapkan. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
: susun supaya dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan
:erdorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good govemance).
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

{edudukan
Jinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar merupakan
ciari fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan merupakan salah satu

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Peraturan Daerah
Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karanganyar mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas

i

dibidang pekerjaan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan peraturan
yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

--:ang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
';rupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
--3ang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
=e:ublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
-,:cnesia Nomor 3833).
-ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
-ndangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan
.embaran Negara Republik lndonesia 4389

a

).

indang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
!'legara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
e,eoublik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

\crnor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108
-a,"nbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548).

Rl Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia

ELldang-Undang

Iftmerintah

$*nrn
Ill38).
E

2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

E

fthdarE-undang

Nomor 38 Tahun 2gA4 Tentang Jalan.

EU,O.*Undang Noru

11

Tdun

lgT4Tentrang Pengairan.

:

'1982 Tentang Tata Cara Pengaturan Air.
=e"aturan Pemenntah Norn or 22 Tahun

l :e'aturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
.r,e:.rdukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
!-iLjm dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017
f
D* Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Jlr dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
$|brdiridari
:

E;";;-=,ai,,car::
t lrl :il:: ;::}il'",.

C

G
B

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BUang Tata Ruang dan Bina Konstruksi terdiri dari

:

B-l:*",*[d-'r"
ls'
E

a. Seksi Perencanaan Bina Marga
b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan

E

c. DeKSI Pemoangunan

fD

Jalan

oan Pentngratan JemDatan

Bidang Cipta Karya terdiri dari

:

t:il;:ffii:;Hff:r
C
tr

c. Seksi lnfrastruktur Keciptakaryaan

D

t
E
f
D
D)

BHang Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari

:

a.
b.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan

c.

Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan SDA

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kekompok Jabatan fungsionat

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA
DINAS
.a-_,f,lHfK
.:4T^\i

SEKRETARIAT

-, '. iSIO\AL

SUB BAGIAN

PERENCANA
AN

SUB
BAGTAN

UMUM &
KEPEGA

BIDANG

BIDANG

BIDANG

JALAN

CIPTA KARYA

SUMBER DAYA

MANUSIA

SEKSI

PERENCANAAN

BINA MARGA

SEKSI

SEKSI

PERENCANAAN

PERENCANAAN

CIPTAKARYA

SDA

::1..>.
:i.

i -:. - xsr

SEKSI
PEMB. &
PENING. JALAN

SEKSI
SEKSI

PENYEHATAN

LINGKUNGAN
SEKSI
PEMB. & PENG.

JEMBATAN

PEMBANGUNAN
& PENINGKATAN
PENGAIRAN

SEKSI

SEKSI

INFRASTRUKTUR

PELESTARIAN &
OPERASI SDA

K-CIPTAKARYAAN

I

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PEi{ GOLONGAN DAN PER JABATAN
BULAN : DESEMBER 2017
ESELON
NON ESELON
TOTAL
GOLONGAN
lv/b
CPNS
FUNGS
STAF
lt ill IV

lV/e

tv/d
lV/c

lv/b

1

lV/a

2

1

3

!,

6

4

3

8

1

6

7

6

20

6

11

14

31

ilt/b

33

33

lll/a

4

4

57

88

!t/d

7

7

ll/c

26

26

il/b

37

37

llla

17

17

Jml. Gol ll

87

87

t/d

o

6

l/c

3

3

l/b

4

4

13

13

157

196
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KEPEGAWAIAN
PEGAWAI

Orang

Teknis

Orang

Non Teknis

Pegawai = 196

PEGAWAI SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN
Orang

S-4 Non'Teknis

Orang

S-2 Teknis

Orang

S-2 Non Teknis

Orang

S-1 Teknis

15

Orang

S-l

2

Orang

D-3 Teknis

?

Orang

D-3 Non Teknis

Orang

SLTA Teknis

Orang

SLTA Non Teknis

Orang

SLTP

Orang

SD

Non Teknis

: Data DPUPR Kabupaten Karanganyar Desember 2017

