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Jumlah bangunan reservoir pengendali banjir yang 
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Jumlah dokumen standar 

satuan harga konstruksi 
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Jumlah Desa  terfasilitasi  
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Jumlah dokumen hasil 

monitoring Perencanaan 
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Panjang jaringan irigasi yang di normalisasi

Jumlah dokumen hasil 

monitoring / pengawasan 

Pemanfaatan Ruang

Jumlah pintu air direhabiltasi
Jumlah penyedia terlatih 

Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah Sungai yang dibersihkan / dikeruk
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Jumlah Database aset jaringan irigasi daerah yang disusun
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Jumlah Dokumen Raperda tentang Irigasi yang tersusun
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Indeks kualitas layanan infrastruktur

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 

kabupaten

Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk 

pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
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- Persentase Panjang Jalan 

Terpelihara 

Persentase 

penyedia jasa 

konstruksi yang 

puas terhadap 

layanan uji 

laboratorium

Meningkatnya Dukungan Layanan Teknis untuk 

penyediaan Infrastruktur 

Luas wilayah yang 

pemanfaatannya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang. 

Tata Bangunan dan 

Peraturan Penataan Ruang

Jumlah pendapatan lelang 

sewa tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang
-   Persentase Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai 

Rencana Tata Ruang 

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap proses 

penerbitan SIUJK

Persentase pengguna 

yang puas terhadap 

layanan teknis- Persentase Jembatan 

Terpelihara


