PROGAM PEMBANGUNAN DAERAH

IV. FUNGSI PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, seperti
tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air
di Kabupaten Grobogan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi
dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Sumber mata air yang
ada di Kabupatn Grobogan ada 44 mata air, diharapkan dari seluruh mata air dapat
dipertahankan dan dilestarikan baik dari kualitas maupun kuantitas debit air yang
tersedia.
Kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain
peningkatan koordinasi dan penyusunan program kerja sekitar lingkungan hidup
utamanya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencenaran dan kerusakan
lingkungan hidup, monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup alami.
Kondisi fisik Kabupaten Grobogan memiliki sumber daya alam yang beragam
dan relatif potensial. Meskipun hingga kini pengelolaan sumber daya alam tersebut
tidak mnimbulkan masalah yang serius terhadap lingkungan, namun untuk jangka
panjangperlu pemikiran dan perencanaan secara memadai.
1. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam
pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup adalah :
1). Pemanfaatan tanah untuk industri genteng, gerabah dan bata merah akan
menimbulkan berkurangnya kesuburan tanah serta mengakibatkan bahaya
tibulnya erosi. Aktivitas lain yang mengganggu lingkungan hidup adalah
pembakaran kapur dan penambangan bahan galian golongan C yang tidak
profesional di wilayah Kabupaten Grobogan. Aktivitas tersebut di satu pihak
mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dan
mampu membantu mengatasi penganngguran, di lain pihak menimbulkan
permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran (baik udara maupun tanah)
dan pemanasan global.
2). Manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup sangat tergantung pada
aktivitas sumber daya alam yang tersedia, terutama kebutuhan air. Akan tetapi
dalam aktifitasnya kesehariannya tidak menjaga kelestarian justru merusak
potensi alam yang berkaitan dengan sumber air.
3). Sumber alam yang ada di Kabupaten Grobogan sangat terbatas sehingga
eksploitasi sumber daya alam harus berdasarkan konsep pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
A. Sub Fungsi Lingkungan Hidup
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang
sesuai daya dukung lingkungannya.
Kebijakan ini dapat dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan
alam dan sumber daya alam.
Program diarahkan pada :

a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pemanfaatan SDA
dengan memperhatikan upaya pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan
hidup. Indikasi Kegiatan :
1)
Pelestarian sumber mata air.
2)
Penanganan sabuk hijau dan lahan kritis di sekitar daerah aliran sungai.
3)
Pengendalian Pencemaran Langit biru dan kali bersih.
4) Pelaksanaan Kegiatan persampahan.
b. Pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup
Indikasi Kegiatan :
1)
Penyusunan status lingkungan hidup
2)
Gerakan cinta lingkungan hidup.
3)
Pembuatan demplot pengelolaan limbah
4) Kursus AMDAL
c. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah industri, limbah domestik dan
limbah kayu.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu.
2)
Pengelolaan limbah industri secara terpadu.
2. Mendorong terwujudnya penegakan hukum lingkungan hidup secara kemitraan
dan konsisten.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan
menjalin kerjasama secara kemitraan antara lembaga pengelolaa lingkungan
hidup, masyarakat dan instansi lain yang terkait.
Program diarahkan pada :
a. Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam konservasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengendalian dan penanggulagan pencemaran.
2)
Penyelenggaraan peringatan hari ligkungan hidup.
b. Penataan dan penegakan hukum lingkungan.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengawasan dan pengendalian Lingkungan hidup.
2)
Pemberian penghargaan bagi para masyarakat yang tertib dalam
pengelolaan limbah.
c. Sanksi perusakan dan pengendalian kebakaran hutan.
Indikasi Kegiatan :
1)
Ketegasan sanksi bagi pelanggaran Lingkungan Hidup.
2)
Sosialisasi sanksi pada masyarakat sebagai upaya pencegahan
kebakaran hutan.
3. Terjaganya kawasan konservasi, sumber daya alam dan sumber mata air.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi,
sumber daya alam dan sumber mata air dari perusakan lingkungan.
Program diarahkan pada :

a. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.
Indikasi Kegiatan :
1)
Peningkatan efisiensi penggunaan SDA.
2)
Pengelolaan SDA dengan kegiatan pemulihan kesuburan tanah.
b. Pemantauan dan pengendalian sumber daya alam.
Indikasi Kegiatan :
1)
Inventarisasi sumber mata air dan sumber daya lain.
2)
Penyusunan prioritas penanganan SDA.
c. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
Indikasi Kegiatan :
1)
Reboisasi ruang hijau kota untuk menjaga keseimbangan air tanah.
2)
Pengaturan penggunaan material yang ramah lingkungan.
3)
Reboisasi kawasan perkotaan dan penghijauan jalan.
4. Meningkatkan pengembangan profesionalisme aparat dan peningkatan kualitas
SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja
aparat atau sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup.
Program diarahkan pada :
a. Peningkatan pengelolaan dampak lingkungan hidup, Indikasi Kegiatan :
1)
Penyuluhan pada masyarakat ttg antisipasi dampak lingkungan hidup
2)
Optimalisasi penilaian dampak lingkungan hidup bagi semua kegiatan
yang berpotensi terhadap pencemaran
b. Peningkatan Penyusunan informasi lingkungan hidup, Indikasi Kegiatan:
1)
Sosialisasi pada masyarakat hasil studi dan perkembangan lingkugan
hidup.
2)
Pembuatan peta potensi dan persebaran pencemaran lingkungan
hidup.
3)
Penyusunan laporan / buku tiap pertengahan tahun.
4)
Penggunaan penyusunan informasi dengan teknologi terbaru.
5)
Inventarisasi kegiatan dan pencemaran lingkungan hidup.

B. Sub Fungsi Penataan Ruang
Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan
secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan,
keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Keberhasilan suatu daerah, tercermin dari pembangunan yang semakin merata ke
seluruh wilayah Kabupaten. Sasaran umum yang akan dicapai dalam 20 tahun
mendatang adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, termasuk berkurangnya
kesenjangan antar wilayah pedesaan dan perkotaan dan berwawasan lingkungan.
Arah pembangunan peraturan ruang di Kabupaten Grobogan adalah
pemenuhan penataan ruang yang terpadu untuk pemanfaatan sumber daya
manusia, alam dan buatan sehingga dicapai pembangunan yang terencana, terpadu
dan berkesinambungan. Hal tersebut disertai dengan penataan kembali hukum

pertanahan sebagai sub sistem hukum nasional. Pengendalian tata guna tanah
untuk kegiatan penyediaan tanah untuk investasi. Pendayagunaan tanah terlantar
atau tidak produktif sebagai sumber baru perekonomian rakyat.
Permasalahan struktur tata ruang di wilayah Kabupaten Grobogan dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Pembagian wilayah pembangunan masih belum diikuti dengan usaha
pembangunan, baik dalam bentuk program maupun proyek yang mendukung
bagi terbentuknya struktur wilayah Kabupaten Grobogan yang merata dan
seimbang. Pembangunan masih terpusat dan terkonsentrasi pada pusat-pusat
Satuan Wilayah Pembangunan.
2. Pemahaman dan aplikasi pembangunan perkotaan dan pedesaan belum terlihat
dalam sistem struktur tata ruang wilayah. Sehingga terjadi ketimpangan
pembangunan antara kota dan desa, dengan konsentarsi pembangunan pada
wilayah perkotaan.
3. Tata guna lahan belum mampu mengakomodasi pola perkembangan wilayah
baik pengaruh perkembangan internal maupun eksternal, khususnya limpahan
industri dari Kabupaten Demak.
4. Koordinasi pembangunan belum dapat berjalan dengan baik, terlihat dari
pembangunan yang tumpang tindih dan belum adanya integrasi yang baik.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Daerah.
Perencanaan tata ruang dan kawasan daerah bertujuan untuk meningkatkan
perencanaan tata ruang dan kawasan daerah, baik yang sudah direncanakan
maupun kawasan/wilayah yang belum disusun tata ruangnya.
Program meliputi :
a. Program pemanfaatan ruang. Program ini pendekatan integrasi antara
kebijakan dan kegiatan-kegiatan pembangunan pedesaan dan perkotaan,
dan antar sub wilayah pembangunan.
Indikasi Kegiatan :
1)
Penyusunan pedoman dasar pengembangan wilayah tiap
pembangunan .
2)
Koordinasi perencanaan tata ruang antar wilayah pembangunan .
3)
Keterkaitan kebijakan antar wilayah pembangunan guna penyerapan
tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat pengembangan daerah
b. Pengembangan perencanaan tata ruang dan kawasan daerah dengan
berdasarkan alokasi fungsi kawasan.
Indikasi Kegiatan :
1)
Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RT/RW)
2)
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL.
2. Meningkatkan Pemanfaatan Tata Ruang dan Kawasan Daerah .
Pemanfaatan tata ruang dan kawasan daerah bertujuan untuk memanfaatkan
ruang dan kawasan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, dalam jangka

waktu yang ditetapkan untuk membentuk atau mengisi ruang dan kawasan
daerah. Program meliputi :
a. Peningkatan pembangunan dengan bertumpu pada pertumbuhan kawasan.
Indikasi kegiatan :
1)
Pembangunan terpadu antar kawasan
2)
Peningkatan pembangunan kawasan
3)
Penyediaan sarana dan prasarana kawasan
4) Sosialisasi pemanfaatan tata ruang kawasan
b. Pemberdayaan potensi wilayah sesuai kekhasan yang dimiliki. Indikasi
Kegiatan:
1)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan potensi
wilayah.
2)
Peningkatan hasil kerajinan dan usaha masyarakat.
c. Pengelolaan dan konservasi kawasan daerah aliran sungai dan kawasan
lindung sesuai karakter kawasan. Indikasi Kegiatan :
1)
Pelestarian daerah aliran sungai
2)
Pelestarian kawasan lindung
3)
Pemberdayaan kawasan lindung dengan tetap berwawasan
lingkungan.
d. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan kawasan pertanian, hutan
produksi, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata. Indikasi
Kegiatan:
1)
Pemanfaatan dan pelestarian kawasan pertanian
2)
Pemanfaatan dan pelestarian hutan produksi
3)
Pemanfaatan dan pelestarian kawasan perkebunan
4) Pemanfaatan dan pelestarian kawasan pertambangan
5)
Pemanfaatan dan pelestarian kawasan industri
6) Pemanfaatan dan pelestaian kawasan pariwisata.
e. Pengembangan wilayah perbatasan ruang. Indikasi Kegiatan :
1) Pemanfaatan wilayah perbatasan
2) Pengembangan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota sekitar
kabupaten Grobogan.
3) Evaluasi pengembangan daerah antar Kabupaten Grobogan dengan
sekitarnya.
f. Pengembangan dan pengendalian kawasan prioritas (kawasan fungsional).
Indikasi kegiatan :
1) Pengembangan kawasan di sekitar jalur utama sebagai kawasan
perdagangan.
2) Pengembangan kawasan di sekitar jalur utama sebagai kawasan
industri.
3) Pengembangan kawasan di sekitar jalur utama sebagai kawasan transit.
g. Pengembangan sarana dan prasarana bagi
berkembang/kawasan terisolir. Indikasi Kegiatan :
1) Penambahan jaringan jalan pada kawasan terisolir.

kawasan

balum

2)
3)

Penambahan fasilitas umum danfasilitas social pada kawasan terisolir.
Pemberdayaan masyarakat di kawasan terisolir.

3. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Daerah.
Pengendalian tata ruang dan kawasan daerah bertujuan untuk menjaga
kesesuaian kemanfaatan ruang dan kawasan daerah dengan fungsi ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar
pemanfaatan tata ruang yang direncanakan dapat terwujud. Program meliputi :
a. Peningkatan pengendalian tata ruang dan kawasan daerah. Indikasi
Kegiatan :
1)
Penyusunan perda tata ruang dan kawasan
2) Peyusunan perda perijinan
3) Penyusunan perda daerah aliran sungai
4) Penyusunan perda kawasan prioritas.

V. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar rakyat untuk perumahan,
Pemerintah sejak tahun 1970an telah berupaya dengan membentuk Perum
Perumnas, bahkan juga menyediakan berbagi fasilitas kredit. Secara Nasional
kebutuhan rumah pada tahun 2000 total pertahun mencapai 1,2 juta unit dengan
jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sebanyak 4,3 juta rumah tangga.
Pembangunan perumahan di Kabupaten Grobogan diarahkan untuk
mencapai pemerataan pembangunan antara daerah maju, kurang maju dan daerah
minus serta keseimbangan antara perumahan dan permukiman desa-kota. Di
samping itu juga pembangunan perumahan dan permukman juga diarahkan dalam
upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan harga yang terjangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai.
Upaya itu harus disertai dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat.
1. Permasalahan
Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, Kabupaten Grobogan
mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perumahan dan
permukiman yaitu :
1. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah daerah Kabupaten
Grobogan terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat
yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan untuk dapat
menurunkan harga rumah.
2. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan
dan permukiman. Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan
dan permukiman belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk
menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun (provider) pemberdaya
(enabler). Walaupun peraturan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa
masalah perumahan dan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah
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daerah Kabupaten Grobogan, namun belum mantapnya kapasitas
kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman yang
ada pada semua tingkatan pemerintahan menyebabkan pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman yang terjangkau dan layak huni
menjadi persoalan yang kritis.
Belum terpenuhinya kualitas perumahan yang ASRI bagi masyarakat
berpenghasilan rendah pada daerah-daerah pedesaan.
Pengembangan perumahan dan permukiman masih terbatas pada pola linier di
sekitar Jalur Semarang – Blora.
Belum tersedianya fasilitas pendukung yang layak bagi suatu kawasan
permukiman, seperti area bermain anak, open space, dan fasilitas olah raga.
Belum adanya penanganan utilitas lingkungan perumahan yang dapat
mengakomodir semua kebutuhan drainase, pengadaan air bersih dan sistem
pembuangan sampah.
Belum adanya jaringan jalan lingkungan perumahan yang layak serta lengkap
dengan penerangan jalan yang memenuhi standart kawasan perumahan.
Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya
administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan rumah
merupakan persoalan yang senantiasa dihadapi oleh pembangun rumah.
Sehingga masih banyak rumah yang belum memiliki IMB baik di perkotaan
maupun di pedesaan.

Adapun prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan fungsi
perumahan adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar akan adanya tempat
tinggal yang layak dan sesuai dengan standart teknis dan kesehatan lingkungan
serta terintegrasi dengan pengembangan Kota Kabupaten Grobogan. Sehingga apa
yang dilakukan dalam fungsi ini tidak membebani pengembangan kota Kabupaten
Grobogan, namun dapat mendukung pengembangan kota dan terkait dengan
pengembangan urusan-urusan lainnya.
Untuk mencapai tujuan, sasaran sebagaimana disebutkan diatas maka
kegiatan-kegiatan pokok akan dilakukan dan dibagi dalam beberapa sub fungsi,
yaitu: pengembangan perumahan, pemberdayaan komunitas perumahan,
penyediaan air minum lingkungan perumahan, dan penerangan jalan lingkungan
perumahan.
A. Sub Fungsi Pengembangan Perumahan
Sub fungsi Pengembangan perumahan dan permukiman ini bertujuan untuk
mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan
terjangkau, dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan
rendah di Kabupaten Grobogan. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan diambil
oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan
adalah sebagai berikut :
1. Tercukupinya Kebutuhan Dasar Perumahan bagi Masyarakat Kabupaten
Grobogan.
Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan adanya perumahan
bagi segenap masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi kecil baik di
wilayah pedesaan maupun perkotaan Kabupaten Grobogan.

Kebijakan ini dapat diaplikasikan melalui beberapa program yaitu :
a. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja pasar primer perumahan.
Program tersebut dimaksudkan untuk penyediaan prasarana dan sarana
dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat bagi
masyarakat berpendapatan rendah sebagai dasar bagi pengembangan
kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun serta pengembangan
Kasiba / Lisiba.
Indikasi Kegiatan :
1)
Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah
sederhana dan rumah sederhana sehat bagi masyarakat
berpendapatan rendah.
2)
Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun
serta pengembangan Kasiba / Lisiba.
b. Meningkatkan Pengembangan teknologi rumah sederhana dan rumah
sederhana sehat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi tepat guna yang
murah, aman dan terjangkau masyarakat berpendapatan rendah.
Indikasi Kegiatan :
1)
Peningkatan teknologi tepat guna yang murah, aman dan terjangkau
masyarakat berpendapatan rendah.
2)
Penggunaan teknologi material setempat.
2. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perumahan dasar bagi kawasan
rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya
kelengkapan sarana dan prasarana kawasan perumahan sederhana dan
perumahan sederhana sehat yang biasanya diabaikan oleh para pengembang
ataupun oleh masyarakat sendiri. Adapun program yang dapat diaplikasikan
adalah :
a. Pengadaan kelengkapan street furniture bagi kawasan perumahan.
Kelengkapan street furniture yang dimaksud adalah yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat perumahan seperti tempat sampah, lampu
penerangan, box surat, papanisasi, box telepon, papan informasi, pos
keamanan dan bangku-bangku taman yang dapat digunakan untuk tempat
berinteraksi anatr masyarakat. Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan tempat sampah, lampu penerangan, box surat, papanisasi,
box telepon, papan informasi, pos keamanan dan bangku-bangku
taman yang dapat digunakan untuk tempat berinteraksi antar
masyarakat.
2)
Penataan open space sebagai ruang komunal di lingkungan
perumahan dan permukiman.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan kawasan perumahan.
Peningkatan kualitas jalan yang dimaksud adalah yang yang memenuhi
standart keselamatan kawasan perumahan, sedangkan peningkatan
kuantitas jalan yang dimaksud adalah penambahan jalan lingkungan bagi

kawasan yang selama ini belum memiliki jalan lingkungan yang memadai.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan Jalan yang memenuhi standart keselamatan dan sistem
pemadam kebakaran di kawasan perumahan.
2)
Peningkatan penambahan jalan lingkungan bagi kawasan yang selama
ini belum memiliki jalan lingkungan yang memadai.
3)
Pengadaan perparkiran di lingkungan perumahan kota dan desa.
c. Keterjangkauan transportasi di lingkungan kawasan perumahan.
Peningkatan jalur transportasi keseluruh kawasan perumahan sehingga
masyarakat akan lebih mudah melakukan aktivitas serta diharapkan dengan
keterjangkauan sarana transportasi dapat mendukung pengembangan
seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Indikasi Kegiatan :
1)
Peningkatan jalur transportasi keseluruh kawasan perumahan.
2)
pengembangan seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Kemudahan penyediaan dana pembangunan perumahan sederhana dan
perumahan sederhana sehat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan pengadaan dana bagi pembangunan perumahan dengan tetap
memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Program yang dapat
diaplikasikan adalah :
a. Terciptanya pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran. Program ini
dimaksudkan untuk menagantisipasi kemungkinan kebocoran dana atau
subsisdi yang tidak tepat sasaran. Indikasi Kegiatan :
1)
Antisipasi kemungkinan kebocoran dana atau subsisdi yang tidak tepat
sasaran.
2)
Transparansi pembiayaan kegiatan pembangunan perumahan dan
fasilitasnya.
b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang. Program ini
bertujuan untuk pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan
efektif, serta pencairan Bapertarum.
Indikasi kegiatan :
1)
Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif.
2)
Pencairan Bapertarum
c. Pengembangan kredit mikro dan pemberdayaan ekonomi 9apid. Program ini
dimaksudkan agar akses masyarakat kepada kredit mikro (Small Scale
Credit) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya
masyarakat terus ditingkatkan serta dioptimalkan pemanfaatannya. Indikasi
Kegiatan :
1)
Akses masyarakat kepada kredit mikro (Small Scale Credit)
2)
Optimalisasi pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis
swadaya masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengadaan dan penataan
kawasan perumahan.
Kebijakan ini dapat diaplikasikan dengan program :
a. Pengembangan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan
perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta

memfasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang
transparan dan partisipatif.
Indikasi Kegiatan :
1)
Fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang
transparan dan partisipatif.
2)
Peningkatan model pengembangan perumahan dan fasilitasnya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
b. Meningkatkan ketrampilan dan manajerial bagi pengambil keputusan
pembangunan perumahan
Indikasi Kegiatan :
1)
Pelatihan bagi SDM pengelola lembaga perumahan
2)
Optimalisasi kinerja SDM lembaga pengelola dan pengambil keputusan
pembangunan perumahan dan fasilitasnya.
B. Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Sub fungsi Pemberdayaan Komunitas Perumahan ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Grobogan melalui penguatan
lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan 10apid kemasyarakatan agar
tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan
mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan
berkelanjutan.
1.

Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan sesuai dengan visi dan
misi Kabupaten Grobogan.
Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan kualitas kawasan
perumahan kumuh, desa tradisional dan lingkungan perumahan lainnya dengan
mengangkat tema budaya untuk menunjang pariwisata daerah Kabupaten
Grobogan. Kebijakan ini dapat diaplikasikan dengan program :
a. Memfasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah, pada kawasan rumah
kumuh, desa tradisional, dan rumah untuk masyarakat berpendapatan
rendah.
Indikasi Kegiatan :
1)
Bantuan teknis perbaikan rumah kumuh
2)
Bantuan teknis perbaikan rumah Tradisional
3)
Bantuan teknis perbaikan rumah masyarakat ekonomi lemah
b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis
pemberdayaan masyarakat.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pendampingan masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kesehatan
lingkungan perumahan
2)
Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam pemberdayaan
pembangunan prumahan.

2. Perberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan peningkatan Dasa Wisma,
Rukun Tangga, Rukun Warga yang lebih optimal.
Kebijakan ini dapat diaplikasi dengan indikasi program :

a. Peningkatan ketrampilan masyarakat di lingkungan perumahan.
Program ini dapat diterapkan pada masyarakat yang memiliki ketrampilan
khusus maupun yang belum bekerja tetap sehingga dapat meningkatan
perekonomian keluarga melalui kelompok-kelompok kerja.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pelatihan masyarakat yang memiiliki ketrampilan khusus maupun yang
belum bekerja
2)
Peningkatan perekonomian keluarga melalui kelompok-kelompok
kerja.
b. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan
pedesaan.
Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat miskin diperkotaan
dapat menikmati lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman. Indikasi
Kegiatan :
1)
Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat miskin diperkotaan tentang
lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman
2)
Pemberdayaan masyarakat miskin menuju kemandirian
3. Menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan
Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketenangan, dan
kenyaman masyarakat setempat melalui program :
a. Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan.
Peningkatan sistem keamanan meliputi pengadaan alat informasi dan
sistem kerja yang efektif untuk menjaga keamanan lingkungan perumahan.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan alat informasi
2)
Peningkatan sistem kerja yang efektif untuk menjaga keamanan
lingkungan perumahan.
b. Pengadaan Fasilitas keamanan lingkungan.
Program pengadaan fasilitas keamanan yang meliputi pos-pos keamanan
dan fasilitas lain yang menunjang seperti penerangan jalan lingkungan yang
tepat. Indikasi Kegiatan :
1)
Program pengadaan pos-pos keamanan
2)
Pengadaan alat-alat pendukung keamanan.
c. Peningkatan kinerja perangkat keamanan desa atau lembaga setempat.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pelatihan perangkat keamanan desa dan lembaga setempat.
2)
Pemberian penghargaan bagi aparat teladan.
4. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan perumahan
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengadaan fasilitas-fasilitas yang
menunjang kesehatan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik melalui
program:
a. Peningkatan kebersihan lingkungan.

Program ini dapat dimaksudkan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan
lingkungan sekitarnya sehingga kawasan perumahan tampak indah, 12apid
an sehat.
Indikasi Kegiatan :
1)
Peningkatan Kerja bakti lingkungan masyarakat
2)
Pengadaan fasilitas kebersihan lingkungan perumahan
b. Pengembangan fasilitas MCK umum
Program ini maksudkan untuk lingkungan perumahan sederhana dan
perumahan sederhana sehat.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan MCK umum di lingkungan perumahan sederhana dan
perumahan sederhana sehat
2)
Perbaikan saluran drainase lingkungan perumahan.
c. Peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan indikasi
kegiatan :
1)
Fasilitasi dan stimulasi rumah akibat bencana alam.
d. Program pengelolaan areal pemakaman dengan indikasi sebagai berikut :
1)
Penataan areal pemakaman.
2)
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.
C. Sub Fungsi Penyediaan Air Bersih
Sistem jaringan air bersih telah menjangkau daerah pelayanan 14 ibu kota
Kecamatan dari 19 kecamatan yang ada, dengan jumlah pelanggan 13.942
pelanggan. Sistem jaringan ini terbagi dalam 14 wilayah pelayanan, dengan
pelayanan induk di Kota Purwodadi yang memiliki 5 sumber air baku yang terdiri
dari 3 sumber mata air dan 2 sumber air permukaan yaitu dari bendung Sidorejo.
Sistem operasi yang digunakan adalah sistem gravitasi dan sitem pompa, dengan
lama pelayanan dalam satu hari 8 jam untuk sistem pompa, 24 jam, dan ada
pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem operasi dalam pelayanan
harian PDAM dipengaruhi oleh fluktuasi debit air dari sumber air yang ada, yang
juga dipengaruhi oleh musim kemarau dan penghujan.
Permasalahan
Permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten
Sragen berkaitan dengan Penyediaan air minum adalah :
1. Kurangnya jaringan pengadaan air minum dan masih terkonsentarsi pada
Kecamatan Purwodadi dengan dominasi jumlah pelangga mencapai 5629
pelangga, sementara ada kecamatan yang belum terjangkau sama sekali.
2. Pengalokasian pemakaian air atau debit air yang kurang merata, terlihat adanya
tingkat rata-rata pemakaian yang tinggi di kecamatan Karangrayung dan
Wirosari, sementara kecamatan lain tidak dapat terlayani pada musim kemarau.
3. kualitas dan kuantitas air minum yang belum stabil sehingga sering terjadi
kemacetan aliran air minum karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualitas
air yang kadangkala tidak jernih.
4. Permasalahan 12ariff yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya (full
cost recovery) bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Grobogan. Biaya

produksi air minum akan terus meningkat seiring dengan semakin
memburuknya kualitas dan kuantitas air baku akibat tingginya laju penurunan
kualitas lingkungan, dengan semakin berkurangnya sumber air, semakin
menurunnya kedalaman permukaan air tanah dangkal, semakin rendahnya
kualitas air permukaan (sungai, danau, embung, dan waduk).
5. Meski cadangan air efektif di Kabupaten Grobogan sangat besar, namun bukan
berarti Grobogan mengalami surplus air, kenyataan yang ada bahwa sebagian
besar wilayah di Kabupaten Grobogan mengalami kesulitan air. Hal ini
disebabkan cadangan air dari air hujan tidak semua tersimpan menjadi air tanah,
tetapi sebagian besar menjadi run-off dan sebagian lagi menguap dalam bentuk
evaporasi dan transpirasi.
Kebijakan
1.

Meningkatkan pengembangan jaringan baru di wilayah perkotaan maupun
pedesaan
Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan pelayanan air minum di seluruh
wilayah Kabupaten Grobogan melalui program :
a. Pengadaan jaringan air minum baru di kawasan perumahan khususnya yang
belum terjangkau jaringan PDAM.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan jaringan baru di kawasan perumahan
2)
Penambahan jaringan di lingkungan perumahan
b. Perbaikan jaringan yang rusak di kawasan perumahan
Indikasi Kegiatan :
1)
Perbaikan jaringan yang rusak
2)
Penggantian jaringan yang sudah tidak layak pakai
c. Peningkatan kapasitas produksi, kualitas air dengan teknologi yang aman
bagi lingkungan dan murah.
Indikasi Kegiatan :
1)
Pencarian sumber mata air baru bagi air minum
2)
Penggunaan teknologi tepat guna dan murah

2. Meningkatkan kinerja seluruh Stakeholders dalam pengadaan air minum.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air
minum dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
Kebijakan ini dapat diaplikasikan melalui program :
a. Peningkatan manajemen pengelolaan air minum.
Dimaksudkan untuk mengelola perusahaan air minum agar lebih efektif dan
efisien, sehingga harga air minum dapat ditekan dan pelayanan tetap yang
terbaik. Indikasi Kegiatan :
1)
Pengelolaan perusahaan air minum yang efektif dan efisien,
2)
Penekanan harga air minum
3)
Peningkatan pelayanan air minum agar tetap yang terbaik.
4) Penertiban manajemen pengelolaan air minum

b. Pengadaan diklat bagi aparat pengelola air minum. Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan diklat bagi aparat pengelola air minum
2)
Pengadaan kursus teknologi terbaru.
3)
Pengahargaan bagi pengelola air minum teladan

D. Sub Fungsi Penerangan Jalan
Fasilitas penerangan jalan sangat diperlukan bagi suatu kawasan baik di
lingkungan perkotaan maupun di lingkungan perumahan. Fungsi penerangan jalan
tidak hanya sebagai lampu penerangan tetapi juga estetis, pengarah jalan, ramburambu dan lain sebagainya.
Kebijakan
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lampu penerangan jalan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya
penerangan jalan dan pencegahan terhadap tindakan kriminalitas serta
mengurangi kecelakaan lalu lintas. Program meliputi :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas lampu penerangan jalan di wilayah
permukiman baik pedesaan maupun perkotaan.
Indikasi Kegiatan :
1). Pengadaan lampu jalan.
2). Perbaikan lampu-lampu jalan yang rusak.
3). Materisasi lampu penerangan jalan umum.
b. Peningkatan lampu penerangan jalan pada area rawan kejahatan.
Indikasi Kegiatan :
1). Pengadaan lampu Jalan di area rawan kejahatan
2). Pengadaan lampu jalan di area umum
c. Peningkatan lampu penerangan jalan pada area rawan kecelakaan
Indikasi Kegiatan :
1). Pengadaan lampu di persimpangan jalan
2). Pengadaan lampu di jalan tikungan
3). Pengadaan lampu di jalan turunan
2. Meningkatkan Pengaturan lampu penerangan jalan terpadu
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur tata letak lampu penerangan jalan
agar sesuai dan serasi dengan elemen street furniture lainnya sehingga
keberadaan lampu penerangan jalan tidak hanya fungsional tetapi juga factorc
(mempertimbangkan factor estetika). Program meliputi:
a. Pengaturan tata letak dan jenis lampu penerangan di area terbuka (open
Space)
Indikasi Kgiatan :
1)
Penataan lampu sitting group di area terbuka
2)
Pengaturan ketinggian lampu sesuai fungsi kawasan
b. Pengaturan tata letak dan jenis lampu penerangan di jalan pedesaan, jalan
lingkungan, dan jalan raya.

Indikasi Kegiatan :
1) Penataan lampu pedesaan
2) Penataan lampu jalan lingkungan
3) Penataan lampu jalan raya
3. Meningkatkan pengaturan sistem automatic lampu
Kebijakan ini dimaksudkan untuk efisiensi penggunaan energi listrik dan lampu
dapat menyala dan padam pada saat yang tepat. Program meliputi :
a. Peningkatan kualitas lampu penerangan jalan dengan sistem automatic
lamp. Indikasi Kegiatan :
1) Penggunaan teknologi automatis lamp
2) Penggunaan lampu hemat energi
b. Peningkatan teknologi jaringan lampu penerangan jalan. Indikasi Kegiatan :
1)
Penggunaan teknologi jaringan lampu penerangan dengan sistem
kabel tanam.
2)
Pengaturan jaringan lampu yang terpadu dengan jaringan lain yang
mendukung

E. Sub Fungsi Kebersihan dan Pertamanan
Fasilitas kebersihan dan pertamanan sangat diperlukan bagi suatu kawasan
baik di lingkungan perkotaan maupun di lingkungan perumahan. Fungsi kebersihan
tidak hanya sebagai elemen fungsional tetapi juga estetis, citra kawasan dan ruang
sosial untuk interaksi masyarakat.
Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan Fasilitas Kebersihan kawasan perumahan dan
kawasan lain
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan
melengkapi fasilitas kebersihan baik dilingkungan perkotaan maupun di desa.
Program meliputi :
a. Peningkatan dan perbaikan sarana kebersihan
Indikasi Kegiatan :
1) Perbaikan saluran air kotor yang rusak
2) Perbaikan fasilitas perumahan yang rusak
b. Peningkatan kelengkapan fasilitas kebersihan dengan menggunakan
teknologi terbaru
Indikasi kegiatan :
1) Penambahan kendaraan kebersihan
2) Penambahan alat-alat kebersihan dengan sistem teknologi terbaru
c. Pengelolaan sampah terpadu denga teknologi terbaru yang ramah
lingkungan
Indikasi Kegiatan :
1) Pengadaan tempat sampah terpadu organik dan an-organik
2) Penentuan tempat TPA yang tepat

2. Meningkatkan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Kebijakan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kebersihan baik dilingkungan
perkotaan maupun di desa. Program meliputi:
a. Pemberian penghargaan bagi lingkungan yang sehat dan bersih
Indikasi Kegiatan :
1) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan tiap keluarga
2) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan tingkat kelurahan
3) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan tingkat kecamatan
4) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan tingkat Kabupaten
b. Pengawasan dan Pemberian sanksi bagi pelanggaran kebersihan
Indikasi Kegiatan :
1) Pengendalian kebersihan lingkungan yang berkelanjutan
2) Pemberian denda bagi pelanggar kebersihan
3) Pemasangan alat pemantau dengan teknologi yang tepat
c. Peningkatan pengadaan rambu-rambu kebersihan lingkungan
Indikasi Kegiatan :
1) Pengadaan rambu dan slogan kebersihan lingkungan perumahan
2) Pengadaan rambu dan slogan kebersihan lingkungan perkotaan
3) Pengadaan rambu dan slogan kebersihan lingkungan pedesaan
3. Meningkatkan kualitas dan fasilitas pertamanan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan
melengkapi fasilitas taman baik dilingkungan perkotaan maupun di desa.
Indikasi program meliputi :
a. Penyusunan rencana penataan taman seluruh kabupaten Grobogan
Indikasi Kegiatan :
1) Penyusunan master plan taman seluruh Kabupaten
2) Penyusunan Detail Lanskap taman tiap kawasan
b. Peningkatan pengadaan fasilitas taman. Indikasi Kegiatan :
1) Pembangunan taman skala kota
2) Pembangunan taman skala lingkungan
4. Mendorong upaya pemeliharaan pertamanan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk upaya pemeliharaan taman baik dilingkungan
perkotaan maupun di desa.
Indikasi program meliputi :
a. Upaya pencegahan terhadap kerusakan taman. Indikasi Kegiatan :
1)
Pengadaan pengaman taman yang ramah lingkungan dan estetis
2)
Pengadaan fasilitas main anak-anak yang aman
3)
Pengadaan rambu dan slogan pemeliharaan taman
b. Peningkatan pemeliharaan taman dengan teknologi terbaru. Indikasi
Kegiatan :
1)
Pengadaan alat-alat perawatan taman denga teknologi terbaru

2)

Pengadaan elemen estetik yang rekreatif dan aman

c. Pemberian pengahargaan bagi keindahan taman lingkungan. Indikasi
Kegiatan :
1)
Penyelenggaraan lomba penataan taman lingkungan perumahan
2)
Penyelenggaraan lomba penataan taman lingkungan perkotaan
3)
Penyelenggaraan lomba penataan taman lingkungan pedesaan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan fungsi pertamanan.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatakan kesadaran masyarakat akan
kebersihan dan art penting pertamanan baik dilingkungan perkotaan maupun di
desa. Indikasi program meliputi :
a. Peningkatan sosialisai dan penyuluhan pada masyarakat
Indikasi Kegiatan :
1)
Penyuluhan penataan taman lingkungan perumahan yang aman dan
rekreatif
2)
Penyuluhan penataan taman lingkungan perkotaan yang aman dan
rekreatif
3)
Penyuluhan penataan taman lingkungan pedesaan yang aman dan
rekreatif
b. Peningkatan Gerakan Sadar Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
Indikasi Kegiatan :
1)
Gerakan sadar kebersihan
2)
Gerakan sadar keindahan

