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1. VISI 

“Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum bidang 

keciptakaryaan dan penataan ruang yang andal sebagai 

pendukung perwujudan Kabupaten Grobogan sebagai daerah 

industri dan perdagangan yang berbasis pertanian“ 

 

2. MISI 

1) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya 

organisasi secara terukur, menyeluruh dan 

berkesinambungan; 

2) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak 

huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi 

infrastruktur yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 

3) Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang, penataan 

bangunan dan lingkungan sebagai  acuan bagi pembangunan 

daerah serta keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum 

dan permukiman  berbasis penataan ruang dalam rangka 

pembangunan berkelanjutan; 

 



4) Melaksanakan pengelolaan persampahan secara terpadu 

melalui penyediaan fasilitas pengurangan sampah di 

perkotaan serta penyediaan sistem penanganan sampah di 

perkotaan ; 

5) Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (open space) 

dan ruang publik (public space) melalui penataan dan 

pengembangan taman di kawasan perkotaan serta 

pengelolaan penerangan jalan umum. 

 

3. TUJUAN 

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan aparatur bidang 

keciptakaryaan dan penataan ruang; 

2) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan 

pelayanan dasar infrastruktur permukiman untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyaraka; 

3) Meningkatkan kualitas pembangunan di kawasan strategis 

dan cepat tumbuh, dengan berbasis penataan ruang;   

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan 

kualitas infrastruktur pengelolaan persampahan yang 

berwawasan lingkungan; 

5) Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau 

(open space) dan ruang publik (pablic space) dengan 

mengacu pada standar pelayanan minimal pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau. 



4. SASARAN 

 

1) Adanya peningkatan kualitas perencanaan bidang 

keciptakaryaan dan  penataan ruang yang menyeluruh, 

terukur dan berkesinambungan; 

2) Adanya peningkatan kualitas penatausahaan keuangan 

secara profesional, proporsional, akuntabel dan 

transparan; 

3) Adanya peningkatan Sarana Prasarana serta peningkatan 

kapasitas dan kapabiltas Aparatur Bidang Keciptakaryaan 

dan Penataan Ruang; 

4) Adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air 

minum dan penyediaan infrastruktur sanitasi air 

limbah/jamban; 

5) Adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

melalui  pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan 

lingkungan serta penataan lingkungan permukiman; 

6) Adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

melalui penyediaan infrastruktur drainase berikut operasi 

dan pemeliharaannya; 

7) Adanya penanganan kawasan kumuh di perkotaan; 

8) Adanya peningkatan kapasitas penataan bangunan dan 

lingkungan;  



9) Adanya peningkatan kapasitas penataan ruang dan 

pemanfaatan ruang ;  

10) Adanya penerapan metode 3R Sampah;  

11) Adanya sistem penanganan sampah di perkotaan secara 

terpadu dan berwawasan lingkungan; 

12) Adanya peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau 

dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas taman kota; 

13) Adanya peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau 

dengan pengembangan sarana prasarana penerangan jalan 

umum berikut operasi dan pemeliharaannya 

 

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

1) Mendorong terwujudnya peningkatan kapasitas organisasi  

melalui peningkatan kapasitas perencanaan, peningkatan 

kapasitas penatausahaan keuangan, serta peningkatan 

pelayanan publik melalui tertib administrasi dan 

peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi; 

2) Mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang 

melalui peningkatan kapasitas penataan ruang kota, 

penataan bangunan dan gedung serta pengawasan 

bangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan 

bidang penataan ruang secara menyeluruh dan 

berkesinambungan.  



3) Mendorong terwujudnya kawasan perumahan 

permukiman yang layak huni,  produktif, aman dan 

berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan 

air bersih, peningkatan kapasitas penyehatan lingkungan 

permukiman dan peningkatan penataan kawasan 

perumahan dengan berbasis masyarakat; 

4) Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 

publik bidang kebersihan melalui peningkatan kualitas 

menejemen  pengelolaan sampah serta peningkatan 

kualitas dan kuantitas infrastruktur persampahan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan; 

5) Mendorong terwujudnya peningkatkan kualitas pelayanan 

publik bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman, 

penghijauan kota dan penerangan jalan umum  secara 

menyeluruh dan berkesinambungan. 

 


