BAB 4
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hasil evaluasi terhadap RKPD tahun 2013 adalah dalam pengolahan data dan
Informasi masih perlu penajaman atau pengelolaan data yang lebih informatif sehingga
dalam penyusunan rencana tahun selanjutnya akan lebih baik. Analisis gambaran umum
kondisi daerah hendaknya lebih diperkaya dengan data-data yang menggambarkan
kondisi umum daerah dengan data terbaru.
Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan penelaahan pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten Kotabaru ada kesesuaian setelah dilaksanakan penelaahan terhadap
kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah meupun pemerintah provinsi, demikian
juga setelah dilaksanakan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten
Kotabaru dengan forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan dan kabupaten juga
terdapat kesesuiaan.
Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati
yang ditetapkan dalam RPJMD. Demikian juga dengan perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2011 –
2015 serta RKP sedangkan untuk perumusan program sudah disertai dengan pagu
indikatif.
Rencana program prioritas dan pagu indikatif ditujukan dalam rangka penuntasan
target RPJMD Kabupaten Kotabaru 2011 – 2015 yang termuat dalam RKPD Tahun
2015 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
Dalam hal pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD di Kabupaten Kotabaru telah memperhitungkan prakiraan
maju ± 5 %.
Rumusan visi RPJMD kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 adalah: :
“Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang
mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kabupaten Kotabaru dalam periode 5
tahun ke depan akan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumberdaya untuk
mewujudkan masyarakat religius yang sejahtera dalam bingkai tata pemerintahan dan
pelayanan publik yang adil dan demokratis.
Berdasarkan visi pembangunan daerah kabupaten Kotabaru tersebut, disusunlah
misi pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dimaksud, yaitu:
1.

Menata pemerintahan dan profesionalisme personal dalam sistem Pelayanan
Publik guna Efektifitas Kerja Pemerintah
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Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru
yang efektif dan efesien dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang
bersih, berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme.
2.

Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan
dalam lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi.
Misi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras,
seimbang antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan sektor swasta serta membina
hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional.

3.

Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non
fisik untuk kesejahteraan rakyat.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta komponen masyarakat
Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan
masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
layanan masyarakat.

4.

Memfasilitasi

setiap

masyarakat

dan

tuntutan

perubahan

dalam

pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas.
Misi ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
dengan menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional dan
mendorong laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan
proses pembangunan dalam skala-skala, dan (2) Meningkatkan pembangunan
terutama sarana umum dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kontinyuitas
serta nilai kedaerahan yang bermartabat.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi: Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri
penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai.
Tabel 4.1.

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Misi

Misi 1:
Menata pemerintahan dan
profesionalisme personal
dalam sistem pelayanan publik
guna efektivitas kerja
pemerintah.

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan lembaga
pemerintah kabupaten kotabaru
yang yang efektif dan efesien
dan aparatur pemerintah
Kab.Kotabaru yang bersih,
berwibawa dan memiliki
kompetensi dan
profesionalisme.

Terwujudnya lembaga
pemerintah Kabupaten Kotabaru
yang efesien, efektif, kompetitif,
responsif, adaptif dengan
memperhatikan aspek
kewibawaan, akuntabel dan
responsibel.
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Misi 2:
Mendorong iklim demokrasi
yang berwawasan dan
integritas kebangsaan dalam
lingkup iklim reformasi
pembangunan dan globalisasi.

Misi 3:
Memberdayakan setiap potensi
dan peluang yang ada baik
fisik maupun non fisik untuk
kesejahteraan rakyat.

Misi 4:
Memfasilitasi setiap keinginan
masyarakat dan tuntutan
perubahan dalam
pembangunan dengan
memperhatikan skala prioritas.

1.

2.

3.

4.

Menciptakan hubungan yang
harmonis, serasi, selaras dan
seimbang antara Eksekutif,
Legislatif, Masyarakat dan
Sektor swasta serta membina
hubungan dengan Pemerintah
Pusat, Propinsi, Daerah lain dan
Internasional.

Terwujudnya pembangunan dan
pelayanan yang demokratis,
dengan kebijakan yang berpijak
pada kepentingan dan hajat
rakyat serta hubungan baik
setiap elemen pembangunan.

Mewujudkan peran serta
komponen masyarakat
Kabupaten Kotabaru dalam
proses pembuatan keputusan
dan pemecahan masalah dalam
kerangka penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan
dan layanan masyarakat.

Terwujudnya peranserta aktif
masyarakat dan sektor swasta
dengan meningkatkan
pendapatan serta kesejahteraan
sektor swasta dan masyarakat.

Meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dengan
menciptakan iklim investasi
baik lokal, regional maupun
Internasional dan mendorong
laju pertumbuhan

Terwujudnya peningkatan
PADS, PAD serta potensial
Keuangan Daerah lainnya guna
pembiayaan pembagunan dan
kesejahteraan rakyat dan
peningkatan sistem

Tujuan yang akan diraih dalam Visi dan Misi tersebut adalah :
Mewujudkan Lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efesien
dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih, berwibawa dan
memiliki kompetensi dan profesionalisme.
Menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara Eksekutif,
Legislatif, Masyarakat dan Sektor Swasta serta membina hubungan dengan
Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional.
Mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses
pembuatan keputusan dan memcahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menciptakan iklim investasi
baik local, Regional maupun internasional dan mendorong laju pertumbuhan
ekonomi guna optimalisasi pelayanan public dan proses pembangunan dalam skala-

5.

skala.
Meningkatkan pembangunan terutama sarana umum dengan memperhatikan aspek
lingkungan dan kontinyuitas serta nilai kedaerahan yang bermartabat.

Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kotabaru, Stategi, arah kebijakan dan
kebijakan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.2.

No
01

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Kabupaten Kotabaru

Visi :
Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
1. Mewujudkan
1. Terwujudnya
1. Menginventarisir
1. Menata
lembaga
Lembaga
semua potensi
Pemerintahan
dan
Pemerintah
Pemerintah Kab
pembangunan
abupaten
Kotabaru yang
profesionalisme
baik itu potensi
Kotabaru yang
efisien,efektif,
personal dalam
ekonomi, Sosial,
efektif dan
Kompetitif,
sisitem
Budaya, Alamiah
pelayanan
efisien dan
Responsif, Adatif
dan Skill
aparatur
dengan
publik guna
Pemerintahan dan
Pemerintah
memperhatiakn
efektivitas
Masyarakat
kerja
Kabupaten
aspek
sebagai modal
Kotabaru yang
kewibawaan,
pemerintah
pembangunan
bersih,
akuntabel dan
yang dapat
berwibawa dan
responsibel
dilaksanakan sbb
memiiki
melalui 3
a. Peningkatan
(a) Reformasi birokrasi yang
1. Evaluasi Kinerja lembaga
kompetensi dan
penerapan prinsip:
pembangunan
sesuai dengan kebutuhan
pemerintah kabupaten yang ada
profesionalisme a. Penerapan Prinsip
aparatur daerah
daerah.
2. Membentuk lembaga Pemerintah
kepastian hukum
Kabupaten Kotabaru yang secara
b. Penerapan prinsip
nyata ada dan diperlukan serta
akuntabilitas
tumbuh untuk mengetahui lembaga
c. Penerapan Prinsip
yang perlu ada dan benar-benar
partisipasi
dibutuhkan oleh masyarakat Kab.
Kotabaru dengan berpijak pada
prinsip “Sedikit struktur kaya fungsi”
(b) Peningkatan profesionalisme 1. Menyediaan aparatur pemerintah
aparatur sesuai kompetensi.
Kab Kotabaru yang mempunyai
kemampuan dan kejelian dalam
mengenali, menginventarisir
masalah, kebutuhan dan kepentingan
yang dihadapi oleh masyarakat
dimana organisasi itu berada
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No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan

(c.).Pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik
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2. Menyediaan aparatur pemerintah
Kab. Kotabaru dimana para
birokratnya harus mempunyai
kemampuan dalam memobilisir dan
mendayagunakan sumber daya lokal
untuk memecahkan masalah dan
memenuhi apapun yang terjadi
kebutuhan dan kepentingan
masyarakatnya
3. Penataan Aparatur Pemerintah
Kabupaten Kotabaru sesuai dengan
prinsip The right man of right job”
4. Peningkatan kompetensi aparatur
pemerintah Kab. Kotabaru
5. Para birokrat harus berani
mengambil keputusan sesuai dengan
kompetensi mereka
6. Manajemen Sumberdaya manusia
(Aparatur) yang benar-benar
memiliki kemmapuan dibidangnya
7. Penempatan pegawai sesuai
dengan bidang keahliannya
Penempatan pegawai sesuai
dengan bidang keahliannya
1. Penetapan struktur dan proses
kewenangan dan tanggung jawab
organisasi secara jelas dan tegas
2. Penetapan tugas pokok, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab
organisasi secara jelas tegas dan
flexibel
3. Penetapan tujuan, sasaran,dan

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
strategi mencapai tujuan dan
sasaran harus jelas dan tegas
4. Aparatur Pemerintah
Kab.Kotabaru harus mengetahui
apa yang menjadi tujuan
organisasi,tugas pokok, fungsi
kewenangan dan tanggung jawab
5. Penetapan kualifikasi Aparatur
(bertaqwa, beraklak, bersih dan
kompeten)
6. Penegakan disiplin kerja, etika,
dan profesi aparatur pemerintah
Kab. Kotabaru
d) Perbaikan sistem rekruitmen
1. Rekruitmen, penempatan, promosi
dan mutasi sesuai dengan
kualifikasi teknis atau hasil
analisis jabatan
2. Sistem pembinaan karir Aparatur
Pemerintah Kabupaten Kotabaru
yang prospekti
3. Penempatan pegawai sesuai
dengan bidang keahliannya
4. Penetapan kualifikasi Aparatur
(bertaqwa, beraklak, bersih dan
kompeten)
(e) Pengembangan sistem
1. Sistem kontrol dan evaluasi
pengawasan
kinerja aparatir Pemerintah
Kabupaten
2. Meningkatkan tingkat
responsivitas (cepat tanggap dan
cepat menanggapi) apa yang
menjdi masalah, keluhan dan
aspirasi masyarakat serta
perubahan lingkungan organisasi

Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

Bab 4 - 6

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
baik internal maupun eksternal
(f) Pemerataan pendistribusian
pegawai di daerah terpencil

(a) Penyederhanaan struktur
organisasi pemerintahan

2. Peningkatan
efisiensi
organisasi
perangkat daerah,
susunan
organisasi dan
tata kerja lembaga
teknis
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1. Rekruitmen, penempatan, promosi
dan mutasi sesuai dengan
kualifikasi teknis atau hasil
analisis jabatan
2. Membentuk lembaga
Pemerintah Kabupaten Kotabarun
yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh untuk
mengetahui lembaga yang perlu
ada dan benar-benar dibutuhkan
oleh masyarakat Kab. Kotabaru
dengan berpijak pada prinsip “
Sedikit struktur kaya fungsi”
1. Pemberian reward dan punishment
aparatur pemerintah Kabupaten
Kotabaru dalam melaksanakan
tugas pokok , fungsi kewenangan
dan tanggung jawabnya
2. Sistem dan Mekanisme
pertanggungjawaban aparatur
Pemerintah Kab. Kotabaru dalam
melaksanakan apa yang menjadi
tugas pokok , fungsi , kewenangan
dan tanggung jawab
3. Merubah sikap dan perilaku
aparatur pemerintah menjadi
pelayan masyarakat
4. Menyediaan aparatur pemerintah
Kab. Kotabaru dimana para
birokratnya harus mempunyai
kemampuan dalam memobilisir
dan mendayagunakan sumber

No

02

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
daya lokal untuk memecahkan
masalah dan memenuhi apapun
yang terjadi kebutuhan dan
kepentingan masyarakatnya
Pengembangan institusi dan
1. Meningkatkan kemampuan
3. Peningkatan
peningkatan komitmen pimpinan
aparatur pemerintah Kab.
kuantitas dan
kualitas pegawai
birokrasi dalam mendukung
Kotabaru dalam mencermati
peningkatan kualitas pegawai,
lingkungan interna dan eksternal
dan upaya
organisasinya
pemerataan
pegawai di daerah
2. Menyediaan aparatur pemerintah
terpencil dan
Kab Kotabaru yang mempunyai
pedalaman.
kemampuan dan kejelian dalam
mengenali, menginventarisir
masalah, kebutuhan dan
kepentingan yang dihadapi oleh
masyarakat dimana organisasi itu
berada

Mendorong iklim
demokrasi yang
berwawasan dan
integritas
kebangsaan dalam
lingkup iklim
reformasi
pembangunan dan
globalisasi.

2.. Menciptakan
hubungan yang
harmonis, serasi,
selaras dan
seimbang antara
Eksekutif,
Legislatif,
Masyarakat dan
Sektor swasta
serta membina
hubungan dengan
Pemerintah Pusat,
Propinsi, Daerah
lain dan
Internasional.
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2. Terwujudnya
pembangunan dan
pelayanan yang
demokratis, dengan
kebijakan yang
berpijak pada
kepentingan dan hajat
rakyat serta
hubungan baik setiap
elemen
pembangunan.

2. Memberikan
ruang lingkup yang
luas guna terciptanya
iklim pembangunan
yang kondusif
dengan menyediakan
perangkat hukum
dan keberpihakan
aparatur pemerintah
dalam kemajuan
yang dikehendaki
melalui:
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No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
3. Mewujudkan
peran serta
komponen
masyarakat
Kabupaten
Kotabaru dalam
proses pembuatan
keputusan dan
memecahkan
masalah dalam
kerangka
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan layanan
masyarakat

3.Terwujudnya peran
serta aktif masyarakat
dan sektor swasta
dengan meningkatnya
kapasitas dan
meningkatnya
pendapatan serta
kesejahteraan sektor
swasta dan
masyarakat

Peningkatan
kerjasama untuk
meningkatkan
pelayanan publik

a. Peningkatan kerjasama baik
antar pemerintah dengan
swasta maupun masyarakat
guna meningkatkan kinerja
pelayanan publik

1. Membuka dan dibuka saluran
komunikasi dengan pihak sektor
swasta dan komponen masyarakat
2. Sistem perencanaan “ button up
planning”
3. Sistem dan mekanisme keterlibatan
sektor swasta dan masyarakat dalam
proses penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan layanan
masyarakat
4. Mendorong partisipasi 3 sektor (state
private, sector dan society) dalam
proses pembuatan kebijakan
5. Transparansi dan keterbukaan dalam
proses pembuatan kebijakan
strategis, teknis dan operasional.
6. Membuka kesempatan yang seluasluasnya pada masyarakat untuk
berkonsultasi dengan aparatur
pemerintah
7. Membuka dan dibuka forum
konsultasi dan dialogis antara
pemerintah, DPRD dan komponen
masyarakat
8. Intensitas komunikasi dengan DPRD,
Sektor Swasta dan Masyarakat
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No
03

Visi :
Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
Memberdayakan
4. Meningkatkan Terwujudnya
Membuat sketsa
setiap potensi dan
kemampuan
peningkatan PADS,
potensi daerah
peluang yang ada
keuangan
PAD serta potensial
berdasarkan
baik fisik maupun
daerah dengan Keuangan Daerah
geografis agar
non fisik untuk
menciptakan
lainnya guna
pembangunan dan
kesejahteraan
iklim
pembiayaan
pergerakan ekonomi,
rakyat
investasi baik
pembagunan dan
sosial dan budaya
lokal, regional kesejahteraan rakyat
tidak tumpang tindih
maupun
dan peningkatan
dan dapat berjalan
internasional
sistem pelayanan
dengan efektif sesuai
dan
publik dengan
dengan waktunya
mendorong
memperhatikan
serta memenuhi
laju
tingkat kepuasan dan
hajat hidup
pertumbuhan
menurunnya tingkat
masyarakat
ekonomi guna keluhan dan
1. Peningkatan nilai
(a) Penjaminan kepastian usaha
(a) Mendorong dan memberikan
optimalisasi
komplain terhadap
investasi yang
dan kepastian hukum dalam
kemudahan, fasilitas dan kesempatan
pelayanan
pemerintah
berusaha
pihak investor yang akan menanam
bersumber dari
publik dan
modal di Kabupaten Kotabaru.
Penanaman
proses
Modal Luar
(b) Menekan biaya pemungutan sumber
pembangunan
PAD
Negeri dan Dalam
dalam skalaNegeri
skala
(PMA/PMDN)
dengan
(b) Penciptaan kemudahan
Mempromosikan dan memberi
kemudahan usaha dan
kemudahan, fasilitas dan kesempatan
mewujudkan
iklim investasi
investasi melalui berbagai
pihak investor yang akan
yang menarik dan
deregulasi dan sistem insentiv
menanamkan modalnya di Kab.
Kotabaru
kondusif
(c) Peningkatan kualitas Sumber
(1). Mereformasi manajemen
Daya Manusia dengan
pemungutan dan pengeloaan sumber
meyiapkan tenaga kerja yang
PAD
sesuai dengan peluang
(2) Mendayagunakan potensi alam
investasi dan potensi
dengan tetap memperhatikan
ekonomi lokal
keseimbangan dan kelestarian alam.
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No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
(d) Peningkatan kualitas dan
(1) Intensifikasi dan ekstensifikasi
kuantitas promosi dan
sumber Pendapatan Asli Daerah
kerjasama pengembangan
sendiri (PADS)
ekonomi potensial
(2) Efektifitas dan efisiensi penggunaan
PAD
(3) Melakukan lobby politik dengan
Pemerintahan Pusat untuk
mendapatkan DAU dan DAK

04

Memfasilitasi
setiap masyarakat
dan tuntutan
perubahan dalam
pembangunan
dengan
memperhatikan
skala prioritas

Meningkatkan
pembangunan
terutama sarana
umum dengan
memperhatiakan
aspek lingkungan
dan kontinuitas
serta nilai
kedaerahan yang
bermartabat
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1. Terwujudnya
ketersediaan air
bersih, sarana
komunikasi,
pelayanan
kesehatan yang
dapat terjangkau
masyarakat,
pendidikan,
penerangan jalan
(aliran listrik
kepelosok desa)
akses jalan ke
pedesaan

Melaksanakan
pembangunan yang
benar-benar
menyangkut
kepentingan umum
seperti ketersediaan
air bersih, jalan,
pelayanan kesehatan,
sarana komunikasi,
pendidikan,
penerangan, sarana
ibadah, kepemudaan,
kebudayaan dan
pariwisata
Air Bersih
a. Pengembangan
sumber air baku
(penyediaan air baku
untuk air bersih)

a. Peningkatan kelayakan dan
rehabilitasi bendung/ embung
sebagai sumber air baku
b. Pengembangan dan
pengelolaan bendung/embung
sbg sumber air baku
c. Pemanfaatan Potensi DAS
yang dapat digunakan sebagai
sumber air bersih

Bab 4 - 11

Meningkatkan sarana dan prasarana air
bersih

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
Infrastruktur Jalan
b.Pemerataan
pelayanan jaringan
jalan antar wilayah
perkotaan, perdesaan
dan pedalaman

a.

b.
c.

d.

Infrastruktur
Perhubungan
Transportasi darat
a. Pemerataan
pelayanan
transportasi darat
antar wilayah
perkotaan,
perdesaan dan
pedalaman
b.Pembangunan dan
pengembangan
sarana dan
prasarana ASDP
untuk menunjang
pergerakan
intermoda

Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

a.

b.
c.

a.
b.

c.

Peningkatan aksesbilitas
jaringan jalan yg
menghubungkan pusat-pusat
aktifitas dan wilayah sekitar
Peningkatan pemeliharaan
jalan
Peningkatan kelas jalan
utama yang menghubungkan
dalam dan luar wilayah serta
pusat pertumbuhan
Pembangunan jalan baru yang
mengarah pada kaawasan
strategis
Peningkatan aksesbilitas jalan
yang menghubungkan pusat
aktifitas dan wilayah
sekitarnya terutama
pedalaman
Peningkatan pelayanan
pengguna jalan
Peningkatan penghubung
jalan dalam, luar wilayah
serta pada pusat aktivitas
Peningkatan prasarana
dermaga sungai/laut
Peningkatan keterkaitan
transportasi intermoda yang
berhubungan antara daratan
yang terpisah oleh sungai/laut
Penyediaan sarana
transportasi yang memadai

Bab 4 - 12

a. Meningkatkan kualias jalan raya
b. Meningkatkan kualitas jalan yang
menghubungkan daerah sekitarnya
c. penyediaan fasilitas umum (Taman
kota, jalur hijau)
d. Pembangunana jalan pada kawasan
baru

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
bidang Perhubungan:
Pelebaran Jalan
Peningkatanan Jalan
Pemasangan rambu rambu jalan

a. Pembangunan Dermaga
b. Pembangunan dermaga feri P. LautSebuku
c. Penyediaan Armada transportasi

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
c.Penyediaan sarana
a. Pembangunan jalan baru
a. Peningkatan jalan pda kawasan baru
dan prasarana
yang mengarah pada akses ke b. Peningkatan jalan lingkar P laut,
transportasi yang
kawasan strategis daerah
jalan sampanahan, sepapah, sungai
mendukung
b. Peningkatan aksesbilitas
durian
pembentukan
transportasi darat untuk
c. Peningkatan jalan desa
kawasan strategis
mendukung distribusi barang d. Pelebaran landas pacu bandara dan
daerah
dan jasa
penambahan fasilitas bandara
c. Peningkatan kualitas jalan
pedalaman
d. Peningkatan keterpaduan
koneksitas sistem jaringan
transportasi yg
menghubungkan keterkaitan
darat, laut dan udara
Tranportasi laut
a. Peningkatan kualitas
a. Pembangunan Peningkatan
a. Penguatan
pelabuhan laut
pelabuhan/dermaga
b. Keterkaitan yang terpadu
b. Penambahan transportasi laut
jaringan
intermoda yang
antar daratan dan kepulauan
berfungsi sebagai
dengan berbagai moda
transportasi
penghubung dan
pemersatu antar
moda
b. Peningkatan
a. Peningkatan dan
a. Pembangunan pelabuhan
peran trasnportase
pengembangan pelabuahan
Mekarputih
laut dalam
untuk menunjang ekonomi
b. Pelabuhan bongkar Laut
menopang
unggulan dan berfungsi
c. Pembangunan jembatan yang
kegiatan
menghubungkan P.Laut dan P.
sebagai pelabuhan regional
perekonomian
dan nasional
Kalimantan
b. Pengembanagn sarana
pendukung transportase lauat
Transportasi Udara
a. Peningkatan
pelayanan

Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

a. Penyediaan sarana dan
prasara bandara
b. Peningkatan bandara perintis
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a. Penambahan fasilitas bandara
b. Perpanjanagan landas pacu hingga
bisa didarati pesawat jenis Boeing

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
bandara perintis
menjadi bandara yang
mempunyai tingkat layanan
lebih tinggi
a. Promosi cara ahidup sehat
2. Mewujudkan
2. Mewujudkan
Kesehatan
Melaksanakan Standar Pelayanan
a. Menurunkan
b. Peningkatan kemitraan tenaga Minimal bidang Kesehatan
pembinaan
Kotabaru sebagai
medis dan non medis
kepemudaan dan
pusat ekonomi,
angka kematian
c. Pengadaan desa siapa
olah raga,
perdagamgam, wisata
dan manaikan
pengembangan
dan argo industri
usia harapan
d. Peningkatan mutu layanan
hidup
lansia
kebudayaan dan
dengan melihat letak
pariwisata,
geografisnya di
d. Peningkatan
a. Peningkatan jangkauan
terpenuhinya
tengah nusantara
pelayanan ibu hamil dan
pelayanan ibu
sarana dan
hamil, ibu
bersalin oleh tenaga
prasarana, tempat
bersalin, ibu
kesehatan
ibadah,
menyusui, bayi
b. Pengembangan informasi
ketersediaan
dan balita
kesehatan bagi ibu hamil dan
tempat
menyusui
pemakaman
e. Peningkatan
a. Peningkatan hygiena sanitasi
umum dan
pencegahan
lingkungan perumahan dan
keperluan
tempat umum
penyakit menular
penyelenggaraan
dan wabah sejak
b. Peningkatan teknologi dan
pemakaman
dini
ilmu pengetahuan untuk
pencegahan penyakit
c. Peningkatan perilaku hidup
sehat
f. Pengembangan
a. Pengembangan sistem
sistem jaminan
pelayanan kesehatan melalui
pemeliharaan
jamkesda, jamkesmas,

Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

Bab 4 - 14

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
kesehatan
jampersal
masyarakat
b. Peningkatan program
miskin
pemeliharaan kesehatan
masyarakat
c. Peningkatan jangkauan dan
kualitas pelayanan yg murah
d. Peningkatan gizi masyarakat
g. Peningkatan dan
pemeratan tenaga
medis, paramedis
dan non medis
setiap kecamatan

a.
b.

c.
a.

Lingkungan Hidup
a. Pengembangan
Kerangka dasar
pembangunan
berwawasan
lingkungan

b.

c.
d.

b. Pengelolaan
Lingkungan hidup
dalam
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a.

Peningkatan pendidikan dan
pelatiahn tenaga kesehatan
Peningkatan jumlah tenaga
medis, spesialis dan tenaga
ahli kesehatan
Peningkatan tenaga medis
sampai ke pelosok pedesaan
Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM khususnya
dalam penanganan Sumber
daya alam dan LH
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
Penegakan hukum lingkungan
hidup
Perlindungan terhadap
keanekaragaman hayati
beserta habitat, flora dan
fauna spesifik
Perlindungan terhadap
kawasan yang telah
ditetapkan sebagai kawasan
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a. Rekayasa lingkungan Kabupaten
Kotabaru sesuai aturan yang berlaku
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat
akan kebersihan lingkungan

a. Pengendalian Lingkungan
b. Pengendalian dan pengawasan.
Kegiatan pembangunan dengan
bertumpu pada pembangunan yang
berwawasan lingkungan

No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
mewujudkan
lindung
kelestarian
b. Peningkatan inventarisasi,
lingkungan
penelitian, pendataan dan
pengembangan informasi
lingkungan hidup
a. Pengembangan struktur ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Penataan Ruang
a. Pengembangan
b. Percepatan pemerataan antar
baik RDTR Kawasan maupun RDTR
struktur ruang
wilayah dengan
Kecamatan
sesuai RTRW
pembangunan inffastruktur
a. Penetapan dan pengembalian Menata kembali (merevisi) tata ruang
b. Pengendalian
fungsi kawasan sesuai dengan yang Kabupaten Kotabaru sesuai dengan
Pemanfaatan
ruang wilayah
rencana tata ruang yang telah
kondisi geografis Kabupaten Kotabaru
berdasarkan
ditetapkan
b. Pengendalian dan
fungsi kawasan
dalam menopang
pengelolaan kawasan sesuai
daya dukung
fungsi ruang pada rencana
tata ruang
lingkungan
b. Peningkatan promosi wisata
a. Promosi Wisata Kabupaten
Pariwisata
a. Peningkatan
terpadu
Kotabaru
promosi wisata
c. Peningkatan informasi festifal b. Membudidayakan potensi wisata
budaya
b. Penetapan dan
a. Penetapan obyek wisata yang Membudidayakan seni budaya dan
pengembanagn
memiliki nilai spesifik yg
produk unggulan lokal
obyek dan atraksi
dapat dikembangkan menjadi
wisata unggulan
obyek wisata unggulan
d. Pengembangan
a. Pengembangn jalur wisata
Menyediakan sarana transportasi dari
jalur wisata yang
unggulan
siring laut ke obyek wisata pantai
efisien dan
b. Pengadaan infrastruktur pada
gedambaan
menarik
daerah persinggahan
a. Peningkatan Kapasitas
Pembangunan pembangkit listrik PLTU
Energi Listrik
a. Pemenuhan
pembangkit listrik yang
di P.Laut Utara
kebutuhan listrik
sudah beroperasi
Penyediaan PLTS
b. Penyediaan pembangkit
listrik jenis PLTD dan PLTU
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No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
c. Penyediaan PLTS untuk
daerah terpencil dan
kepulauan
b. Peningkatan
a. Peningkatan pengawasan dan
pemahaman terhadap
kualitas layanan
dan
penggunaan listrik di
pengembangan
masyarakat
sistem ketenaga
b. Peningkatan efisiensi
listrikan
c. Pengembangan interkoneksi
sistem jaringan tenaga listrik
dalam rangka penyediaan
sumber tenada listrik yang
aman terutama pada jam
puncak
a. Fasilitasi penyediaan pasar,
a. Pengembangan sentral
Perdagangan
a. Peningkatan
pemasaran produk unggulan
pertokoan dan Mal
daerah
b. Fasilitasi kegiatan ekonomi dan
aktifitas
perdagangan di Kab. Kotabaru
perdagangan yang b. Penguatan Usaha dan
memberikan
lembaga perdaganagn,
perlindungan terhadap
dukungan terhadap
pengembangan
konsumen, peningkatan daya
perekonomian
saing , perluasan pasar
wilayah
b. Peningkatan
a. Peningkatan standarisasi
a. Mendorong sektor swasta dan
kerjasama
perlindungan konsumen
masyarakatn untuk melakukan usaha
perdagangan
b. pengembangan perdagangan
di Kab.Kotabaru
c. Pengembanagan sentral
b. Memfasilitasi dan memberi
pemasaran
kemudahan bagi sektor swasta dan
masyarakat untuk melakukan
kegiatan usaha
c. Menjalin usaha kemitraan dengan
daerah lain
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No

Visi :
Misi

Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Kebijakan
c. Peningkatan
a. Pengembangan jaringan
efisiensi
distribusi dan sisitem
perdagangan
informasi produk unggulan
dalam negeri
daearah
b. Penguatan kapasitas
kelembagaan pasar
c. Peningkatan efisiensi dan
mengurangi biaya tinggi
dalam perdagangan
a. Pembinaan ekonomi
Produksi batik lokal (Saijaan)
Usaha Kecil
masyarakat yang berbasis
Menengah dan
kerakyatan
Koperasi
a. Pemberian peran
b. Peningkatan investasi dan
yang lebih besar
perdagangan dibidang usaha
pada skala usaha
mikro, kecil dan menengah
mikro, kecil dan
c. Pengembangan potensi
menengah serta
wilayah dan cluster ekonomi
koperasi
perdesaan
b. Pengembangan
a. Pengembnagah sentral sentral
a. Memfasilitasi usaha kemitraan antara
industri kecil,
industri kecil dan desa
pengusaha kecil, menengah dan
meneengah dan
kerajinan yang potensial
besar
koperasi
untuk menghasilkan produk
b. Memberi bantuan modal usaha,
unggulan
teknologi dan majamen usaha
b. Peningkatan kerjasama
dengan industri terkait dan
industri penunjang
c. Peningkatan akses pengusaha
mikro, kecil dan menengah
serta pemberian bantuan
modal
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Tabel 4.3.

Perkembangan Indikator Makro Pembangunan tahun 2011-2015

1

Melek Huruf

Target
RPJMD 20112015
98 %

2

Lama Sekolah

10 Tahun

8 Tahun

8,5 Tahun

9 Tahun

9,5 tahun

10 Tahun

3

Daya Beli (Konsumsi Riil
/Kapita)

684.300

663.900

668,27

672,57

680,200

684.300

4

Usia Harapan Hidup

67 Tahun

65,76 Tahun

65,90 Tahun

66,58 Tahun

66,99 Tahun

67 Tahun

5

IPM

75

72

72,54

73

74

75

6

PDRB (Rp. Jt)

13.433.075

9.282.114

10.897.670

11.742.805

12.587.940

13.433.075

7

Jumlah Penduduk

341.032

288.311

301.491

314.671

321.587

341.032

8

Pertumbuhan Ekonomi

8,38 %

6,94 %

7,3%

7,66%

8,02%

8,38 %

9

Pertumbuhan Penduduk

2,60 %

2,50

4,57

4,37

4,19

2,60 %

10

Income/Kapita (Rp)

48.013.180

36.161.060

39.124.090

42.087.120

45.050.150

48.013.180

11

Tingkat Pengangguran

3,92 %

5%

4,64

4,28

4%

3,92 %

12

Angka Kemiskinan

3,56 %

5,55 %

4,94 %

4,33 %

3,72 %

3,56 %

13

Inflasi

6,00 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

14

Investasi (Rp. Juta)

24.304.197

16.334.007

18.326.554

20.319.102

22.311.650

24.304.197

No

Indikator

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Target 2015

96 %

97 %

97 %

97,50%

98 %

Sumber: RPJMD Kotabaru 2011-2015
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4.2. Prioritas Pembangunan
4.2.1. Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
1.
Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik/Good Governance
2.
Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensip
dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang
diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah
3.
4.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum,
menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi.

5.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
1.
Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensip
dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang
diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah:
2.
3.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum,
menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi.

4.
5.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik/Good Governance
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Tabel 4.4.

Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kotabaru

PRIORITAS NASIONAL
01
Reformasi
Birokrasidan Tata
Kelola
02
Pendidikan
03
Kesehatan
04
Penanggulangan
Kemiskinan

05

Ketahanan Pangan

06

Infrastruktur

PRIORITAS PROVINSI
06
Melaksanakan
Pemerintahan yang
baik
02
Membangun
Sumberdaya manusia
01
Membangun
Kehidupan Sosial dan
Budaya
02
Membangun
Sumberdaya manusia
03
Peningkatan
Perekonomian
03
Peningkatan
Perekonomian
04

Pembangunan dan
Perbaikan
Infrastruktur
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PRIORITAS KABUPATEN KOTABARU
04
Penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik/Good
Governance
02
Peningkatan Sumber Daya Manusia
02
05

05

01

Peningkatan Sumber Daya manusia
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal

Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal
Terpenuhinya sarana dan prasarana
umum secara integrative dan
komprehensip dalam rangka
peningkatan daya dukung terhadap
pembangunan daerah yang diupayakan
melalui peningkatan pembangunan
Infrastruktur Daerah
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PRIORITAS NASIONAL
07
Iklim Investasi dan
Iklim Usaha

PRIORITAS PROVINSI
03
Peningkatan
Perekonomian

08

Energi

03

09

Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
Daerah Tertinggal,
Terdepan,Terluar, &
Pascakonflik
Kebudayaan,
Kreativitas dan
Inovasi Teknologi
Bidang Politik,
Hukum dan
Keamanan

05

13

14

10

11

12

Peningkatan
Perekonomian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

PRIORITAS KABUPATEN KOTABARU
03
Peningkatan kemampuan keuangan
05
daerah melalui peningkatan kuantitas
dan kualitas investasi dengan
memberikan jaminan keamanan dan
kepastian hukum, menciptakan iklim
usaha yang kondusif, promosi dan
kerjasama investasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal
05
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Lokal
05
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Lokal

03

Peningkatan
Perekonomian

05

01

Membangun
Kehidupan Sosial dan
Budaya

03

Bidang
Perekonomian1

03

Peningkatan
Perekonomian

05

Bidang Kesejahteraan
Rakyat

03

Peningkatan
Perekonomian

05

Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal
Peningkatan kemampuan keuangan
daerah melalui peningkatan kuantitas
dan kualitas investasi dengan
memberikan jaminan keamanan dan
kepastian hukum, menciptakan iklim
usaha yang kondusif, promosi dan
kerjasama investasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal

Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, arah kebjakan umum
pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2014 menitik beratkan pada lima
Prioritas Pembangunan yaitu :
1.

Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan
komprehensip dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap
pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan
Infrastruktur Daerah
Kebijakan :
a. Pelaksanaan Standar Minimal Bidang KePUan dan Penataan Ruang, Bidang
Perhubungan, Bidang Lingkungan hidup,
b. Updating Profile pelayanan Dasar
c.
d.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalan,
Ketersediaan air bersih,

a.
b.

Infrastruktur Perhubungan,
Pengembangan Listrik,

c.

Peningkatan Infrastruktur Kepariwisataan,
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d.

Penyediaan fasilitas umum (taman kota, lapangan olahraga, jalur hijau,

e.

Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit, Pembangunan Perkantoran).
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

f.
g.

Pengembangan Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh,
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

h.

Perpanjangan landas pacu bandara Gt Syamsir Alam dan penambahan fasilitas
serta route penerbanagn

Prioritas dan fokus :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan (Jalan Lingkar Pulau
Laut,
akses jalan ke pedesaan, Koordinasi pembangunan Jembatan
Penyeberangan P. Kalimantan- P. Laut dengan pendanaan Sharing APBD
b.

Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Daerah,

Pelebaran

jalan,

Ketersedaan air bersih, sarana komunikasi, penerangan jalan (aliran listrik
kepelosok desa).
a. Pembangunan infrastruktur perhubungan, perdagangan
(Lanjutan pembangunan Kawasan Wisata Siring Laut)

dan

pariwisata

b. Penataan ruang dan pengembangan wilayah, penyediaan fasilitas umum (taman
kota, lapangan olah raga, jalur hijau ).
c.
d.
e.
f.

Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit.
Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Pemukiman dan perumahan
Pembangunan Infrastruktur daerah perbatasan dan terpencil.
Pembangunan Sarana Irigasi Pertanian.

g. Pengembangan Kota Serongga , Sengayam dan Geronggang
h. Perbaikan Kwalitas Lingkungan Hidup
i. Lanjutan Pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah dan DPRD

2.

Peningkatan Kualiatas Sumberdaya Manusia
Kebijakan :
Pendidikan
 Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 Updating Profile Pelayanan Dasar
 Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang
bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu
mengakomodasikan kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan
profesionalisme tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan.
 Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang tidak mampu
untuk memperoleh pendidikan secara gratis melalui pemberian subsidi biaya
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pendidikan kepada SD, SMP, SMA/SMK negeri.


Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat yang mampu sebagai
stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang
berbasis sekolah, dengan penciptaan iklim kelembagaan yang kondusif yang
memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas



yang baik.
Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas



lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja.
Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan



dunia kerja yang mengutamakan kerjasama/sinergi dengan masyarakat.
Melakukan pelatihan tutor untuk mencetak kualitas yang sebaik-baiknya dan



tanggap terhadap minat warga belajar.
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda, olahraga dan



pramuka.
Tersedianya dana pendamping (sharing) dari Pemerintah Daerah dalam rangka



membiayai program-program pendidikan.
Menciptakan lulusan SMK yang siap kerja di pasar kerja.

Kesehatan





Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
Penambahan tenaga medis sesuai kebutuhan secara bertahap.
Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan.
Penambahan sarana pelayanan kesehatan







Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin.
Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih
dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
Mendorong peran serta swasta dalam penyediaan layanan kesehatan.
Peningkatan pembinaan, pengawasan terhadap penggunaan obat dan makanan




serta perbekalan kesehatan.
Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan.
Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan.

Prioritas dan Fokus :
Pendidikan :
 Pemerataan Tenaga Pendidik
 Tuntas Buta Aksara



Pembinaan PAUD
Pengelolaan Pendidikan 12 Tahun



Pemenuhan Sarana Pendidikan
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Peningkatan Mutu Pendidikan (Pendidik Dan Siswa)




Pembinaan Pendidikan Tinggi
Pelaksanaan Litbang




Pendidikan Dan Peningkatan Kualitas SDM
Optimalisasi pelaksanaan SPM

Kesehatan:

3.




Pemenuhan Tenaga Medis
Pengelolaan Pengobatan Gratis




Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
Penanggulangan Penyakit Menular Dan Prevalensi Gizi




Pembinaan KB
Penanggulangan Penggunaan Obat Terlarang

Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas
dan kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian
hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama
investasi.
Kebijakan :
a. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke
Kabupaten Kotabaru;
b. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor
yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru;
c. Memfasilitasi penyediaan pasar, dan pertokoan modern
d. Mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan usaha di
Kabupaten Kotabaru;
e. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan
pendapatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit
usaha dan lembaga-lembaga ekonomi;
f. Diarahkan untuk mengatasi masalah pengagguran dan kemiskinan melalui
kebijakan investasi, perdagangan, industri, peningkatan efisiensi dan
produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kelautan, pengembangan koperasi dan UKM serta pariwisata;
g. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui
penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap/satu pintu;
h. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam kegiatan usaha
pariwisata melalui penggalangan bentuk-bentuk kemitraan usaha antar skala
mikro, kecil, menengah dengan skala besar (Pariwisata Inti Rakyat/PIR) serta
menempatkan sektor ekonomi kerakyatan dalam pengembangan pariwisata.
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i.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.

j.
k.

Peningkatan Upaya pendanaan APBD Provinsi, APBN/PHLN serta CD/CSR
Pengembangan BUMD dalam penanganan usaha produkstif (Kepelabuhanan,

l.

Participating Interest dll).
Pengembangan investasi skala menengah – besar untuk penyerapan tenaga
kerja (Minyak goreng, pelet/Baja, semen, pengolahan hasil perikanan/kelautan,
perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan serta Migas dll).

m. Peningkatan kualitas promosi serta kerjasama investasi dan pembangunan.
Prioritas dan Fokus :
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri
(PADS).
c. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan serta peningkatan peluang
pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru
d. Pembangunan pasar di setiap desa dan pengembangan pasar modern di
Serongga
e.
f.
g.

Pembinaan dan penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi;
Pembangunan kantor UPTD Dinas Pendapatan
Optimaisasi pengembangan obyek parwisata yang sudah ada dan mendorong
tumbuhnya obyek wisata baru untuk peningkatan pad sektor Pariwisata
h. Optimalisasi sumber pendanaanpembangunan lain baik melalui APBD
Provinsi, APBN/PHLN maupun CSR.
i. Optimalisasi peran dan fungsi BUMD
j. Peningkatan investasi di Kabupaten Kotabaru
k. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD
l. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD.
m. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.
n. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha maupun pemerintah daerah lain
untuk optimalisasi sumber sumber pendapatan trobosan pembngunaan
4.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik/Good Governance
Kebijakan :
a.

Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru, Analisis lembaga
Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui lembaga yang perlu ada
dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melakukan Penataan
kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara
lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan
responsif serta membentuk lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di
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masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan berpijak pada prinsip sedikit struktur
b.

kaya fungsi.
Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi

c.

secara jelas dan tegas
Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi

d.

secara jelas, tegas dan fleksibel.
Rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis

e.

atau hasil analisis jabatan.
Penataan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prinsip "The

f.

right man of right job".
Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

g.
h.

Penetapan kualifikasi Aparatur (bertaqwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur pemerintah Kabupaten

i.

Kotabaru.
Penempatan pegawai sesuai dengan Kompetensinya dan Pemerataan

j.

Penempatan Aparatur Keseluruh Pedesaan dan Kecamatan.
Sistem pembinaan karir aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang

k.

prospektif
Pemberian reward dan punishment aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru

l.

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam

mencermati lingkungan internal dan eksternal organisasinya.
m. Meningkatkan tingkat responsivitas (cepat tanggap dan cepat menanggapi) apa
yang menjadi masalah, keluhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan
lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Merubah sikap dan prilaku aparatur pemerintah menjadi pelayan masyarakat.
Melakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan baik efisiensi sumber
daya manusia, efisiensi sarana maupun efisiensi dana.
Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier
berdasarkan prestasi.
Peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan
pelayanan unggulan.
Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi daerah sebagai pelayan
masyarakat dan pengelola kekayaan daerah.
Pemekaran Wilayah (Desa dan Kecamatan).

Prioritas dan Fokus :
a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
b. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru
c. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat
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berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional,
ramping, luwes dan responsif serta berpijak pada prinsip sedikit struktur kaya
fungsi

5.

d.
e.

Peningkatan disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
Peningkatan Pelayanan Prima.

f.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan
Pembangunan dengan sealu menciptakn sisitem dan inovasi baru

g.

Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan
pengendalian

h.

Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan
Pembangunan.

i.
j.

Peningkatan Pembinaan Sosial Keagamaan.
Pemberian subsidi warga yang meninggal dunia

k.
l.

Pengelolaan Bebas Biaya KTP dan Akte.
Optmalisasi pelaksanaan e-KTP

m.
n.

Penerapan Perda SOTK Baru
Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal
Kebijakan:
a. Peningkatan partisipasi (swadaya) dan pemberdayaan masyarakat melalui pola
Gerakan Pembangunan untuk rakyat Saijaan (Gapura Saijaan) dan pelaksanaan
pelatihan aparat pelaksana dalam rangka Implementasi Dana Alokasi Desa
b.

(DAD).
Pengembangan koperasi, usaha mikro, Kecil dan Menengah
•
•

c.

Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan manajemen usaha;
Memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan

besar;
• Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan
kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing.
Sedangkan
pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi
dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah;
• Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang
dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk
impor;
Pemberdayaan Petani dan Nelayan
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•

Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan.

•

Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak,
nelayan, dan pembudidaya ikan.
Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan
dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian
dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan
nelayan dari persaingan yang tidak sehat.

•

•

Penguataan system pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi
resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan
agroindustri.

d.

Perluasan Lapangan Kerja
• Memperbarui program-program

•

•

•

perluasan kesempatan kerja

yang

dilakukan oleh pemerintah adalah program perluasan tenaga kerja melalui
kegiatan bursa tenaga kerja.
Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan
dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya
jaringan informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta
perencanaan tenaga kerja daerah.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan antara lain
dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki
pelayanan kesehatan.
Terciptanya perlindungan ketenagakerjaan di daerah serta terciptanya
hubungan yang kondusif antara pengusaha dan pekerja.

Prioritas dan Fokus :
• Optimalisasi Pelaksanaan ADD dan Gapura Saijaan serta evaluasinya
•

Pengembangan Komoditi Unggulan (Padi, Jagung, Pisang, Sapi, Kerbau,

•

Unggas, Karet, Coklat, Gaharu, singkong, Sawit serta Nipah).
Pengembangan Hutan Rakyat dengan pengembangan jenis tanaman Sengon
Butho, pembangunan Hutan Penelitian (Arboretum) dan Lanjutan

•
•

Pengembangan Hutan Wisata Meranti Putih.
Pengembangan Budidaya Kelautan Dan Perikanan
Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM serta pembelian Modal
Usaha
Pengembangan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal
Pengembangan industri Rumah Tangga

•
•
•

Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh
Pengembangan perikanan darat
Optimalisasi fungsi PPI

•
•
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