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Laporan Kuliah Kerja Magang mahasiswa Program Studi Manajemen SDM 

dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Jombang. Penyusunan laporang magang ini sangat jauh dari kata sempurna masih 

banyak kekurangan yang harus di perbaiki.  

Segala bentuk krtitik dan saran dengan senang hati diterima dan diharapkan 

dapat membantu penulis dalam penulisan laporan selanjutnya agar lebih baik lagi. 

Semoga Laporan Magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:21) merupakan konsep 

yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu 

aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, 

sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward 

kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Lukito (2014:2), membangun 38 

akuntabilitas melalui pelaporan kinerja pembangunan secara transparan kepada 

publik perlu dilakukan oleh pemerintah yang ingin mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakatnya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan 

dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai 

sejak penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan pertanggungjawaban 

kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

SAKIP merupakan salah satu alat manajemen dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah terdesentralisasi yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja 

pemerintah. Namun dalam barisan daftar laporan yang harus disusun oleh 

pemerintah daerah, LAKIP sering dianggap sebelah mata baik oleh anggota dewan 

ataupun penyelenggara pemerintahan itu sendiri. LAKIP tidak begitu populer 

dibandingkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal 

proses penyusunan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna. Kalau kualitas 

laporan keuangan dinilai berdasarkan opini yang diberikan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) maka kualitas LAKIP ditentukan oleh penilaian hasil evaluasi 

yang dilakukan Kemen PAN dan RB. 
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Penerapan SAKIP di Kabupaten Jombang yang diungkapkan dalam LAKIP 

kemudian dievaluasi oleh Kemen PAN dan RB ternyata belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria untuk mencapai predikat sangat baik apalagi memuaskan karena 

penilaian pada beberapa instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

masih terdapat kekurangan berupa ketidak-selarasan antara rencana strategis lima 

tahunan dan rencana kinerja tahunan yang dituangkan kedalam penganggaran, serta 

indikator-indikator kinerja yang diciptakan SKPD belum beroriantasi hasil. Hal-hal 

inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian predikat.  (Harsya K. Tahir, 

2013) 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, yaitu penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang belum sempurna karena faktor kesadaran pada peraturan 

perundang-undangan serta komitmen organisasi. Maka terumuslah judul laporan 

magang “Laporan Kuliah Kerja Magang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Dinas Penataan Ruang Dan Pekerjaan Umum” 

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan umum kegiatan magang kerja adalah : 

1. Mengenalkan dan menyiapakan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. 

2. Melatih mahasiswa praktik kerja di lapangan dalam aspek manajemen yang 

tidak terdapat dalam proses perkuliahan.  

Tujuan Khusus  

1. Melakukan berbagai kegiatan praktik kerja serta mempelajari manajemen 

yang terdapat pada Perusahaan. 

2. Menambah Pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di 

Perusahaan. 

3. Meningkatkan softskill mahasiswa (kemampuan dalam berkomunikasi, 

meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku). 

4. Meningkatkan kemampuan mahsiswa dalam mengaplikasikan ilmu   

manajemen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Jombang. 
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5. Menganalisis kinerja karyawan serta kedisiplinan karyawan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. (Andani, 

MOTIVASI KINERJA SDM, 2019) 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan kuliah kerja magang bagi pihak-

pihak yang terkait, antara lain :  

Bagi Mahasiswa :  

a. Mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja yang nyata (real).  

b. Memperoleh kemampuan praktis di lapangan, sehingga mahasiswa benar-

benar paham bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya.  

c. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada bangku 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.  

d. Diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa yang 

bersifat praktis, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa untuk siap 

menghadapi dunia kerja setelah lulus bangku kuliah.  

Bagi Instansi :  

a. Berperan sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi dengan pihak 

STIE PGRI Dewantara untuk membina hubungan kerjasama lebih lanjut 

baik bersifat akademis maupun keorganisasian.  

b. Instansi bertindak sebagai lembaga pendidik dalam proses pembentukan 

jiwa kerja mahasiswa yang lebih unggul.  

c. Memperoleh jalinan kemitraan dengan STIE PGRI Dewantara Jombang  

 

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Jombang adalah salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki 

tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan  

kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Jombang. 
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Mahasiswa melakukan kegiatan Kuliah Kerja Magang pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jalan 

KH. Romli Tamim, Sumber Mulyo, Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, 

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61485 (0321) 872703 

 

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang  

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 

sampai dengan 30 November 2021. Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan 

dengan jadwal hari senin sampai dengan hari jumat dengan jam oprasional senin 

sampai kamis jam 07.00 WIB sampai 15.00 WIB sedangkan untuk hari jumat jam 

07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. 

 

Tabel 1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 

No Kegiatan 
Minggu ke - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pelaksanaan KKM         

2 Penyusunan Laporan         
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BAB II. 

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

 

2.1 Sejarah Instansi 

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

“Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstat 

Swerken”. Di lingkungan Pusat pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & 

Waterstat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements 

Bedri Jven dan Dept. Van Burgewlijke Openbare Werken. Dept. V dan W dikepalai 

oleh seorang direktur yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai 

dengan tugas atau wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU (Openbare 

Werken) termasuk afdeling Waterstat dengan onder afdelingen : 1. Lands 

Gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructive 

Burreu (untuk jembatan). 

Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (Openbare 

Werken) juga afd, Havenwezen (pelabuhan), Afd.Electriciteitswezen (kelistrikan) 

dan afd, Luchtvaart (penerbangan sipil). Organisasi PU (Openbare Werken) di 

daerah-daerah adalah sebagai berikut :  

1. Di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan 

waterstat/openbare werken diserahkan pada pemerintahan Provinsi yang 

disebut Provinciale Waterstat dienst dan dikepalai oleh seorang Hoofd 

Provinciale Waterstatsdients (H. P. W)  

2. Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan-urusan Pekerjaan 

Umum dijalankan oleh “Sultanas Werken” (yogya) “Rijkswerken” 

(Surakarta), 10 Mangkunegaranwerken”. Disamping itu diwilayah 

Vorstenlander terdapat 3 organisasi “Waterschap”, “s” lands 

gebouwendienst”, Regentschap werken” dan “Gremeente.  

3. Untuk daerah luar jawa Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote 

Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelijke Inspectie v/d 

Waterstat” dikepalai oleh seorang Inspektur. Diwilayah Residentie terdapat 
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“Residentir Water Staatsdients” yang dahulu dikenal dengan nama “Dienst 

der B. O. W”. dan kepala dinas ini biasa disebut “E. A. Q” (Eerst Aanwzen  

Waterstaatsambtenar).  

4. Ketentuan yang dikeluarkan pada jaman Hindia Belanda untuk pedoman 

dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca 

dalam “A. W. R”. 1936 B. W. R 1934 DAN “W. V. O/W. V. V.”  

Zaman Jepang, Setelah Belanda menyerahkan dalam perang Pasifik pada 

tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia dibagi oleh Jepang dalam 3 

wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan 

tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah 

pemerintahan tersebut. Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah 

organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi 

zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak 

Jepang, kantor pusat “V&W” di Bandung dinamakan “Kotubu Bonsitsu”, sejak saat 

itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (PO), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (OPO), 

“Pekerjaan Umum” (PU), disamping “Doboku” lazim dipergunakan. 11 Kotubu 

Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan 

di jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada.organisasi pekerjaan umum 

di daerah-daerah di Keresidenan-Keresidenan pada umumnya berdiri sendiri-

sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama 

zaman Ned Indie, disamping menurut sistem Jepang.  

Zaman Indonesia Merdeka, setelah Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda 

Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan 

Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan 

daerah-daerah). Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang 

pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan 

Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat 

bekas gedung V&W dikenal dengan nama “Gedung Sate”. Ketika Belanda ingin 

mengembalikan kekuasaan pemerintah di Hindia Belanda sebelum perang datang 

mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan pemerintahan 
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Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin 

mempertahankan tanah air berikut gedunggedung yang telah didudukinya , antara 

lain “Gedung Sate” yang telah menjadi gedung Departemen Pekerjaan Umum pada 

waktu itu peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945. Pada 

waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta 

terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga 

Kementerian PU. 12 Sesudah pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui 

kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat Pemerintahan RI di Yogyakarta 

berpindah ke Jakarta.  

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami 

perobahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu.  

Sebagai gambaran garis besar organisasi PU diuraikan sebagai berikut:  

1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta, susunan Kemerdekaan 

PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 balai.  

2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan 

PU RIS dibagi dalam beberapa departemen dan beberapa Jawatan dan 

beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep. PU. RIS.  

Kementerian Perhubungan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 

departemen prae federal yaitu :  

1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw 

yang masuk dalam Kementerian Kemakmuran).  

2. Departemen Van Waterstat di Wederopbouw.  

3. Departemen Van Scheepvaart. 

Penggabungan dari 3 departemen dari pemerintahan Prae Federal dalam satu 

Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu, 

supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, 

terlebih jika diingat bahwa tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas 

yang dibebankan pada Kementerian 

Perhubungan Tenaga dan PU RIS. 13 Khusus pada permulaan terbentuknya 

Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut : Dalam 

masa Prolog G 30 S PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu kabinet 
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yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau kabinet 100 menteri, 

dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen 

PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept 

dibawah Kompatemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. 

Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :  

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan.  

2. Departemen Bina Marga.  

3. Departemen Cipta karya Konstruksi.  

4. Departemen Pengairan Dasar.  

5. Departemen Jalan Raya Sumatera.  

Setelah peristiwa G 30 S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet 

Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin 

Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakn itu tidak dapat lama 

dipertahankan.  

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa orde Baru. Kembali 

organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri. Dengan Surat 

Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 NO.3/PRT/1968 dan dirobah 

dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 nomor 

4/prt/1970.Departemen PU telah memiliki suatu susunan struktur organisasi. 14  

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan 

Dept. PU, maka pada waktu itu azaz tugas-tugas PU telah diserahkan pada 

kewenangan daerah itu sendiri. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau memiliki program dan kegiatan yang akan melaksanakan tugas dan 

fungsi, guna mewujudkan Visi dan Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau telah merumuskan dalam bentuk program kegiatan sebagai berikut :  

1. Program pengelolaan sumber daya air, dengan meningkatkan kinerja 

pengelolaan sumber daya air.  

2. Program penyelenggaraan jalan, dengan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan nasional dan 

fasilitas daerah yang baik.  
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3. Program pembinaan dan pengambangan infrastruktur permukiman, dengan 

outcome: menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) 

dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang 

wilayah bagi terwujudnya pebangunan permukiman serta jumlah kawasan 

yang mendapat akses pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan.  

4. Program penyelenggaraan penataan ruang, dengan outcome: tercapainya 

kesesuaian RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) dengan RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah). Tercapainya kesesuaian perwujudan 

program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan 

Permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas 

manajemen penyelenggaraan penataan ruang. 15  

5. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, 

dengan terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di 

lingkungan Pekerjaan Umum Provinsi Riau.  

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Bina Marga, 

dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan 

Pekerjaan Umum Provinsi Riau.  

7. Program pembinaan konstruksi, dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja 

Pembina jasa konstruksi. 

(Admin, Dari Masa Ke Masa, 2020) 

 

2.1.1 Visi Misi Instansi 

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

 Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing 

Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional 

 Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan 

Berbudaya 

 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, 

Potensi unggulan Lokal dan Industri 
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2.2 Struktur Organisasi 

 

 

2.3 Kegiatan Umum Instansi  

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang 

yang merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan instansi 

milik Pemerintah yang berusaha mempertahankan kepercayaan dan pelayanan baik 

terhadap pemerintah maupun masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang 

tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.  

Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditentukan sesuai 

dengan struktur organisasi yang ada, masing – masing individu mempunyai tugas 

dan tanggung jawab yang berbeda agar terciptanya system kerja yang efektif dan 

efisien. Untuk jadwal operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Jombang dilakukan pada hari Senin – Jum’at dan untuk jam operasional 

di mulai pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB. 

 (Andani, LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM), 2019) 
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Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah 

Kabupaten Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan 

Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang : 

 Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

 Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

 Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di 

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan 

 Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(Admin, Tugas Pokok & Fungsi, 2021) 

 

2.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Adapun Job Deskripsi pada bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

1. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

2. Pelaksanaan program dan anggaran  

3. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

4. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, 

pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat; 

5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja 

kepada kepala dinas; 
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6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; 

7. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

8. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

(Admin, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bone, 2018) 

 

2.2.2 Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 

Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, 

pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang. 

Adapun Job Deskripsi pada bagian Bagian Pertanahan dan Tata Ruang: 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

urusan pertanahan dan tata ruang; 

3. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis bidang pertanahan dan tata 

ruang; 

4. Melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang; 

5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

pertanahan dan tata ruang, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 

6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan proporsi masing-masing; 

7. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 

prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

8. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2.2.3 Sub Bagian Bina Marga  

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup 

tugasnya; 

2. Penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya; 

3. Pelaksana penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis 

operasional program dan mengkoordinasikan kegiatan pemberian pelayanan 

teknis di bidang bina marga dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, 

standar dan prosedur yang berlaku yang searah kebijakan kebijakan umum 

daerah; 

4. Pelaksana tugas kedinasan pembinaan dan bimbingan teknis melaksanakan 

kegiatan di bidang bina marga serta koordinasi dalam rangka pemanfaatan 

jalan dan fasilitasnya, penanganan cepat pra bencana, tanggap darurat dan 

pasca bencana di bidang bina marga, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

di bidang bina marga, pembaruan data klasifikasi jalan dan jembatan beserta 

fasilitasnya; 

5. Pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan melaksanakan tugas-tugas 

lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan kepala dinas sesuai tupoksi, 

tanggung jawab dan kewenangannya; 

6. Pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan; 

7. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.4 Sub Bagian Sumber Daya Air 

Sub Bagian Sumber Daya Air mempunyai tugas 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan 

dengan lingkup tugasnya; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis 

berkaitan tugas dan fungsi; 
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3. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan 

peningkatan sarana prasarana jaringan sumber air, sistem drainase kota dan 

pengendali banjir; 

4. Melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi teknis 

pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jaringan sumber air, 

sistem drainase kota dan pengendali banjir; 

5. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan pengembangan sarana 

dan prasarana jaringan sumber air, sistem drainase kota dan pengendali banjir. 

6. Melaksanakan pendataan dan update data base jaringan sumber air beserta 

bangunan pelengkapnya; 

7. Menyusun pembaharuan data klasifikasi dan fungsi jaringan sumber air secara 

periodik; 

8. Menghimpun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

peningkatan sarana prasarana jaringan sumber air; i. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

9. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; 

10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 2.2.5 Sub Bidang Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang 

tuganya; 

2. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan; 

3. Memeriksa/ meneliti kelengkapan spp-up, spp-gu, spp-tu dan spp-ls gaji dan 

tunjangan pns serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Melaksanakan verifikasi spp; 

5. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas; 

6. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (spm); 
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7. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan; 

8. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja 

keuangan; 

9. Menyusun neraca keuangan dinas; 

10. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas; 

11. Menyusun laporan keuangan dinas; 

12. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; 

13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.6 Sub Bidang Keuangan 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan 

dengan lingkup tugasnya; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis 

berkaitan tugas dan fungsi; 

3. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan 

sarana prasarana wilayah sungai dan muara; 

4. Melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi teknis 

pembangunan dan peningkatan sarana prasarana wilayah sungai dan muara; 

5. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana 

wilayah sungai dan muara; 

6. Melaksanakan pemantauan kondisi pembangunan dan peningkatan sarana 

prasarana wilayah sungai dan muara secara periodik; 

7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

8. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; 

9. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 

10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.2.7 Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan (Sungram) 

1. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program; 

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data; 

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program; 

4. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program; 

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring  pelaksanaan program; 

6. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran program; dan 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

Dalam kuliah kerja magang ini mahasiswa menempati bagian sungram dan 

subag umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 

waktu 30 hari kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

 

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang  

Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan magang yang telah ditetapkan oleh pihak 

STIE PGRI Dewantara Jombang, maka mahasiswa melakukan kuliah kerja magang 

dimulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Setelah 

ditentukan penulis ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Jombang. Sistem kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

ditentukan sesuai struktur organisasi yang ada, masing-masing individu memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang berbeda agar terciptanya sistem kerja yang efektif 

dan efesien. 

Adapun jadwal kerja karyawan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang dengan jadwal hari senin –Jum’at dan jam oprasional 07.00 

WIB sampai 15.00 WIB., adapun beberapa peraturan sebagai berikut : 

1. Awal masuk kantor harus melakukan absensi ( Finger Print ). 

2. Jam Istirahat pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 

3. Jam pulang kantor pukul 15.00 WIB. 

4. Menjalankan Tugas sesuai dengan Jobdesk masing –masing. 

(A, 2019) 

 

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang 

Berdasarkan pengamatan saya selama magang di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Jombang, yaitu belum sepenuhnya memenuhi kriteria 

untuk mencapai predikat sangat baik apalagi memuaskan karena penilaian pada 

beberapa instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat 

kekurangan berupa ketidak-selarasan antara rencana strategis lima tahunan dan 

rencana kinerja tahunan yang dituangkan kedalam penganggaran, serta indikator-

indikator kinerja yang diciptakan SKPD belum beroriantasi hasil. Dan sistem 

pertanggungjawaban yang belum sempurna karena faktor kesadaran pada peraturan 

perundang-undangan serta komitmen organisasi. 
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3.2 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

Mengacu pada sumber penelitian terdahulu untuk mendapatkan 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik atau 

meningkat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 

yaitu dengan perencanaan kinerja yang baik seharusnya diikuti dengan perencanaan 

anggaran yang baik, sehingga Money Follow Program akan tercipta yang artinya 

setiap pengeluaran/ belanja pemerintah mempunyai keterkaitan/ dukungan dengan 

Program dan Sasaran diatasnya. Karena salah satu penyebab permasalahan hal 

tersebut karena kurangnya permahaman dari Instansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja. Jika Instansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memahami Pohon Kinerja dan 

Cascading Kinerja dengan baik, maka dapat mengidentifikasi adanya sasaran yang 

tidak berorientasi hasil (outcome) dan ketidak selarasan Sasaran Kinerja RPJMD 

dengan RENSTRA. 

(Admin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2019)  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis di Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, penulis telah menjalankan Kuliah 

Kerja Magang dengan baik, selain itu dalam masa Kuliah Kerja magang penulis 

mendapat pengetahuan serta wawasan tentang manajemen yang ada dalam 

perusahaan. Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa SAKIP merupakan 

salah satu alat manajemen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

terdesentralisasi yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah. 

Pegawai dengan komitmen normatif yang tinggi akan tetap bertahan dalam 

organisasi karena merasa itu adalah kewajibannya dan harus dilakukan sebagai 

balasan atas keuntungan yang telah dia terima dari organisasi yang menaunginya. 

Sebagai bentuk balasan kepada organisasi pegawai yang baik akan memberikan 

kinerja serta tingkah laku yang baik pula agar bisa diikuti oleh pegawai lain. Sikap 

ini secara langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap penerapan SAKIP 

pada organisasinya.  

 

4.2 Saran 

Saran Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Jombang 

Setelah penulis melaksanakan Kuliah Kerja Magang pada Dinas 

Lingkungan Hidup, penulis memberikan masukkan bagi para karyawan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana dikemudian hari bisa dijadikan 

bahan evaluasi. Adapun saran yang dapat di berikan mahasiswa adalah dengan lebih 

meningkatkan ketepatan waktu dalam bekerja displin dalammematuhi peraturan 

yang berlaku dan tidak banyak melakukan kegiatan diluar kantor pada jam kerja 

kecuali jika ada keperluan dalam pekerjaan. 
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Saran Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang 

 Sebaiknya informasi yang diberikan pihak kampus kepada mahasiswa tidak 

mendadak karena membuat persiapan yang dilakukan mahasiswa kurang 

maksimal. 

 Sebaiknya untuk kegiatan magang tidak dilakukan secara bersamaan 

dengan kegiatan pembelajaran perkuliahan, karena mahasiswa menjadi 

tidak fokus kepada satu kegiatan dan membuat mahasiswa kurang dalam 

memahami materi perkuliahan  
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