BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
6.1.

STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif utuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan
pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan
satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa
sasaran tersebut.
MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa
No.

Tujuan

1.

Peningkatan kualitas
kehidupan beragama bagi
seluruh lapisan masyarakat
Bintan.

Meningkatnya toleransi antar
umat beragama yang ditandai
dengan tidak adanya kasus
perselisihan antar umat
beragama

Sasaran

2.

Perluasan kesempatan kerja
bagi masyarkat Bintan

Terpenuhinya standar aturan
ketenaga kerjaan

Menurunnya angka
pengangguran terbuka dari
9,94% menjadi 5,00%

3.

Peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat
Bintan.

Terpenuhinya
standar/ketentuan nasional
pendidikan anak usia dini serta
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah
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Strategi
Meningkatkan kualitas,
pemahaman, pengamalan agama
dan kerukunan umat bergama.
Menciptakan kerukunan umat
beragama secara fisik dan non
fisik.
Meningkatkan perlindungan dan
pengawasan sistem
ketenagakerjaan
Menurunkan angka perselisihan
pengusaha dan pekerja
Meningkatkan Partisipasi
Angkatan Kerja di sektor
unggulan yang akan
dikembangkan dan peluang kerja
di sektor perikanan, pariwisata
dan industri.
Meningkatkan peluang kerja bagi
penduduk lokal di Kab. Bintan.
Melanjutkan upaya peningkatan
kapasitas tenaga kerja
Meningkatkan lapangan
pekerjaan serta memberikan
insentif untuk membuka
lapangan pekerjaan.
Meningkatkan Angka Partisipasi P
AUD dan Mempertahankan Rasio
Guru-Muridnya
Meningkatkan Angka Partisipasi
Pendidikan Dasar
Mempertahankan Pemenuhan
Kebutuhan Penduduk akan
Sekolah dan Guru Pendidikan
Dasar
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No.

4.

Tujuan

Peningkatan kualitas
kesehatan Masyarakat
Bintan

Sasaran

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pelestarian
nilai seni dan budaya daerah
Terlindunginya peninggalan
sejarah dan warisan budaya
melalui Peraturan Daerah
Terpenuhinya pelayanan
kesehatan sesuai standar

Strategi
Meningkatkan Angka Partisipasi
Pendidikan Menengah
Meningkatkan mutu pendidikan
menengah yang berbasis
kompetensi
Menyediakan Fasilitas Pendidikan
Informal
Meningkatkan Peran Pemuda dan
Olahraga
Membina dan mengembangkan
olah raga
Meningkatkan kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan
Meningkatkan sarana kesenian
serta pembinaan dan
perlindungan seni budaya daerah
Penetapan Peraturan Daerah
tentang perlindungan Benda,
situs dan kawasan cagar budaya
Meningkatkan upaya kesehatan
masyarakat, gizi serta kesehatan
keluarga
Meningkatkan kesehatan kelurga
Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang terjangkau,
bermutu dan berkeadilan, serta
berbasis bukti dengan
pengutamaan pada upaya
promotif dan prefentif
Meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya
kesehatan
Meningkatkan jangkauan
pelayanan kesehatan
Meningkatkan kuantitas tenaga
ahli kesehatan
Memberikan pelayanan yang baik
bagi masyarakat miskin
Mempromosikan pentingnya
kesehatan kepada masyarakat
Meningkatkan ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan
obat, dan alat kesehatan serta
menjamin keamanan, khasiat,
kemanfaatan dan mutu
ketersediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan
Mengawasi dan membina
peredaran obat
Meningkatkan Manajemen
kesehatan yang akuntabel,
transparan, berdaya guna dan
berhasil guna
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MISI 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berbaasis pada
pengembangan suber daya kelautan dan perikanan
No.

Tujuan

Sasaran

1.

Pembentukan iklim yang
kondusif bagi penanaman
modal untuk kegiatan
pembangunan di wilayah
Kabupaten Bintan sesuai
dengan potensi
sumberdaya alam dan
manusia serta pola tata
ruang daerah dan
mendorong
perkembangannya agar
lebih efisien dan mampu
bersaing. (customer)
Pengembangan kawasan
minapolitan dengan
memanfaatkan
sumberdaya perikanan dan
kelautan secara optimal,
adil dan berkelanjutan
melalui pengembangan
sarana dan prasarana
penunjang minapolitan
(core)
Peningkatan produksi dan
produktivitas serta nilai
tambah sektor kelautan
dan perikanan.

Meningkatnya persentase
koperasi aktif dari 79,15%
menjadi 82,80% serta
pertumbuhan rata- rata UMKM
sebesar 3,77% pertahun

Memberdayakan koperasi dan
UMKM serta Mengembangkan
kewirausahaan UKM

Meningkatnya unit usaha
Industri Kecil dan Menengah
(IKM) sebesar 150%

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas IKM dan mutu produk
IKM

Peningkatan kapasitas
pelayanan dan pengelolaan
perkantoran

2.

3.

4.

Strategi

Meningkatkan kerjasama
investasi di Kabupaten Bintan
Terbentuknya kawasan
minapolitan di 3 lokasi yang
terletak di Kecamatan Bintan
Pesisir, Kecamatan Mantang
dan Kecamatan Bintan Timur

Mengembangkan kawasan
minapolitan dan meningkatkan
produktifitas sektor kelautan
perikanan.

Meningkatnya kontribusi sektor
perikanan dalam PDRB sebesar
8%

Meningkatkan perekonomian
dengan memanfaatkan potensi
daerah

Meningkatnya kapasitas
pelayanan aparatur sesuai
standar

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas prasarana dan sarana,
sumber daya manusia, dan
kinerja aparatur

MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis
No.

Tujuan

Sasaran

Strategi

1.

Pengembangan kawasan
pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan
dengan tetap memelihara
kelestarian fungsi
lingkungan hidup (core)
Pemanfaatan potensi alam
yang ada disertai dengan
pemberdayaan
pengelolaannya guna
pemenuhan kebutuhan
hidup dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
(core)

Meningkatnya kontribusi sektor
pariwisata dalam PDRB dari
19,76% menjadi 21,61%

Meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan

Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB dari
5.78% menjadi 8,00% dan Nilai
Tukar Petani dari 100,72 %
menjadi 105 %

Meningkatkan produksi
tanaman perkebunan, tanaman
pangan dan hortikultura serta
peternakan
Meningkatkan produktifitas dan
kualitas komoditas sektor
peternakan
Meningkatkan produktifitas dan
kualitas komoditas sektor
peternakan

2.
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Meningkatkan daerah tujuan
wisata
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No.

3.

Tujuan

Meningkatkan
kesejahteraan dan
kemampuan petani dan
nelayan

Sasaran

Meningkatnya Rata-rata
pendapatan petani dari Rp1,35
juta menjadi Rp2,17 juta

Strategi
Menyediakan dan
mengembangkan prasarana dan
sarana pertanian
Meningkatkan kapasitas
kelembagaan, keterampilan dan
pengembangan teknologi bagi
petani dan nelayan

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung
dengan kepastian hukum dan penegakan HAM
No

Tujuan

Sasaran

1.

Peningkatan kualitas
aparatur pengawasan,
pembinaan akuntabilitas
dan kinerja pemerintah
daerah dalam usaha
pemanfaatan, pengelolaan
potensi wilayah dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat (control)

Meningkatnya kualitas
pelayanan teknis administratif
bidang pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai dengan
regulasi yang berlaku
Meningkatnya Kompetensi
sumberdaya aparatur dari 40%
menjadi 80%
Meningkatnya efektifitas
pengelolaan administrasi
kepegawaian daerah dari
76,66% menjadi 86,66%
Meningkatnya kinerja aparatur
dari 40% menjadi 80%
Meningkatnya Akuntabilitas
dan Kinerja pemerintah daerah
yang ditandai dengan opini
LAKIP Daerah dari C menjadi A

Meningkatnya penduduk yang
memiliki dokumen
kependudukan dan catatan sipil
dari 64,40% menjadi 85%

Meningkatnya kinerja
pemerintah dalam
penyelesaian permasalahan di
masyarakat dengan
berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku
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Strategi
Meningkatkan kapasitas,
ketatalaksanaan dan
kelembagaan daerah
Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber
daya aparatur
Meningkatkan efektifitas
pengelolaan administrasi
kepegawaian daerah
Meningkatkan pembinaan dan
pengembangan sumberdaya
aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur
pengawasan dan pembinaan
akuntabilitas dan kinerja
pemerintah daerah
Meningkatkan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur
Meningkatkan jumlah jaringan
sistem kependudukan di seluruh
kecamatan
Menyusun data dan informasi
kependudukan yang akurat serta
meningkatkan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil
Meningkatkan kualitas aparatur
pemerintah dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan
Mempertahankan keberhasilan
aparatur pemerintah dalam
melayani warga
Menata peraturan perundangundangan
Menata pemanfaatan dan
pemilikan lahan
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi
Meningkatkan kualitas sistem
administrasi perekonomian dan
pembangunan

2.

3.
4.

Pengembangan kapasitas
dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di
Kecamatan

Peningkatan fungsi dan
peranan lembaga
perwakilan rakyat daerah
Perencanaan pembangunan
dengan
mempertimbangkan
karakteristik wilayah,
Sumberdaya yang ada dan
kebutuhan penduduk serta
memperhatikan mitigasi
bencana. (core)

Meningkatnya pembinaan
masyarakat di kecamatan
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan kecamatan dari
90% menjadi 100%
Meningkatnya produk legislasi
daerah yang disahkan dari
63,64% menjadi 100%
Meningkatnya kesesuaian
muatan perencanaan daerah
dengan implementasi nya dari
70% menjadi 90%

5.

Peningkatan kesiapan
daerah dalam menghadapi
bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat
dalam penanganan awal
bencana

6.

Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan dan
aset daerah

Membaiknya opini laporan
keuangan daerah dari WDP
menjadi WTP

7.

Peningkatan kemampuan
pembiayaan pembangunan
daerah

Meningkatnya penerimaan
daerah sebesar 60,4% yaitu
dari 429,63 miliar menjadi
711,25 miliar
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Membina BUMD untuk menjadi
penggerak ekonomi daerah
Meningkatkan sistem
administrasi pembangunan
daerah
Meningkatkan kualitas sistem
administrasi umum
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas kegiatan
kemasyarakatan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam musrenbang

Meningkatkan kualitas anggota
legislatif dan kapasitas lembaga
DPRD
Meningkatkan kualitas data
perencanaan daerah
Meningkatkan kapasitas
perencanaan spasial
Meningkatkan perencanaan dan
pengendalian pembangunan SDA
Meningkatkan kapasitas
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas lembaga
dan tenaga perencana daerah
Meningkatkan kemampuan
perencanaan daerah bawahan
Mempertahankan keberhasilan
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatkan pembangunan
ekonomi daerah
Meningkatkan pembangunan
manusia
Menyediakan rencana aksi
penanggulangan bencana daerah
serta peningkatan kepedulian
masyarakat dalam menghadapi
bencana
Menangani kejadian bencana
sosial
Meningkatkan mutu laporan
keuangan dan ketaatan terhadap
standar pengelolaan keuangan
daerah
Meningkatkan penerimaan
daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak
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No

Tujuan

Sasaran

8.

Peningkatan persatuan dan
kesatuan bangsa serta nilainilai demokrasi
Peningkatan keamanan,
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Bintan

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pemilihan
umum dari 49,4% menjadi 60%
Menurunnya indeks
kriminalitas dari 112 menjadi
105

10.

Peningkatan kualitas arsip
dan perpustakaan daerah

Meningkatnya persentase
kearsipan daerah dari 5%
menjadi 80% dan berkembang
nya minat baca masyarakat

11.

Peningkatan kesehatan,
kesejahteraan dan
ketahanan keluarga

Menurunnya jumlah keluarga
pra sejahtera dan sejahtera I
dari 23,64% menjadi 22,49%

9.

Strategi
Mengembangkan wawasan
kebangsaan dan kesadaran
politik masyarakat
Mengendalikan keamanan,
ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta penegakan
peraturan daerah
Mengembangkan kapasitas
penegak hukum
Membina masyarakat untuk
ketahanan dan perlindungan
Meningkatkan dan
Mengembangkan Kapasitas
Lembaga Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah
Mengembangkan perpustakaan
daerah
Meningkatkan jumlah keluarga
sejahtera
Meningkatkan ketahanan
keluarga

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang
perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
No.
1.

Tujuan
Peningkatan keandalan
sistem/jaringan
infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman
Kabupaten Bintan

Sasaran
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas jaringan jalan,
jembatan, dan drainase

Strategi
Membangun dan Merehabilitasi
Jalan, Jembatan, Drainase dan
Gorong-Gorong
Memelihara jalan dan jembatan
Meningkatkan sistem drainase
Mengembangkan sarana & prasarana perumahan & permukiman
Mengembangkan pelayanan air
minum dan air limbah
Mengendalikan dampak banjir
Meningkatkan perencanaan
teknis dan domen rencana
bidang kepekerjaan umum
Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana umum dan
aparatur pemerintahan
Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana ibukota
Meningkatkan utilitas
penerangan di kawasan ruang
terbuka
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No.

Tujuan

Sasaran

2.

Penyediaan energi listik
bagi masyarakat Kabupaten
Bintan

Meningkatnya rumah tangga
yang terlayani kebutuhan listrik
dari 60,38% menjadi 65%
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
wilayah

Strategi
Menyediakan jaringan dan
pembangkit listrik bagi
masyarakat
Meningkatkan Pembangunan
dan pengembangan sarana dan
prasarana wilayah
Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan
Meningkatkan kualitas kebijakan
bidang perhubungan
Meningkatkan pelayanan
angkutan umum
Meningkatkan konsolidasi dan
koordinasi kepada institusi jasa
pos dan telekomunikasi
Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan bidang kebandarudaraan

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender
No

Tujuan

1.

Pengembangan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan
kepada masyarakat agar
dapat memanfaatkan
potensi sumberdaya alam
dengan optimal. (culture)

Menurunnya persentase
penduduk miskin dari 11%
menjadi 8%

Menurunkan jumlah penduduk
miskin dengan meningkatkan
pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial

Menurunnya persentase
penyandang masalah
kesejahteraan sosial dari 6,98%
menjadi 6,21

Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bintan
Peningkatan Peran Serta
Perempuan Dalam
Pembangunan Daerah

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya Indeks
kesetaraan gender dari 24,45
menjadi 30,1

Meningkatkan bantuan sosial
kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan perlindungan dan
jaminan sosial masyarakat
Meningkatkan kompetensi
pekerja sosial dan tenaga kerja
kesejahteraan sosial
Mengembangkan dan
memberdayakan masyarakat
pedesaan
Meningkatkan Indeks kesetaraan
gender

2.
3.

Sasaran
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Strategi
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MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan (Sustainable Development)
No

Tujuan

1.

Penyusunan dan Penetapan
struktur, pemanfaatan dan
pengelolaan ruang pesisir
dan pulau-pulau kecil yang
berwawasan lingkungan
sebagai pedoman
pembangunan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil yang multisektoral dan
terpadu. (concequency)
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup di
Kabupaten Bintan

2.

3.

Pembentukan Kabupaten
Bintan daerah yang bersih
hijau, dan asri

Sasaran

Strategi

Meningkatnya pengelolaan
sumber daya kelautan
Kabupaten Bintan

Menyusun struktur,
pemanfaatan, dan pengelolaan
pesisir dan pulau-pulau kecil
yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup dari 51,65%
menjadi 59,79%

Memenuhi kualitas lingkungan
hidup daerah yang sesuai
standar
Meningkatkan kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas
masyarakat dalam mengelola
SDA dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya persentase
sampah yang ditangani dari
20,50% menjadi 100%
Meningkatnya luas ruang
terbuka hijau yang dikelola dari
1.500 M2 menjadi 17.226 M2

4.

Peningkatan kelestarian
sumber daya hutan di
Kabupaten Bintan

Menurunnya kerusakan hutan
lindung dari 1658,8 Ha menjadi
9 Ha

5.

Meningkatkan pengelolaan
sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan

Meningkatnya pengelolaan
sumberdaya alam yang sesuai
dengan dokumen lingkungan
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Meningkatkan pengendalian
Lingkungan Hidup
Meningkatkan kinerja
pengelolaan persampahan
Meningkatkan/
Mempertahankan luas ruang
terbuka hijau dan pengelolaan
tempat pemakaman umum
Memantapkan dan
meningkatkan upaya
perlindungan hutan
Meningkatkan fungsi DAS
Meningkatkan inventarisasi dan
dokumentasi sumber daya hutan
Peningkatan pengawasan dan
pembinaan usaha pertambangan
dan pemanfaatan sumber daya
air
Peningkatan pembinaan dan
pengawasan distribusi bahan
bakar minyak dan gas bumi
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6.2

ARAH KEBIJAKAN
Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu
strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya.
Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan
dijelaskan dengan arah kebijakan. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat
dicapai dari waktu ke waktu.
MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa
No.
1

2

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya
toleransi antar umat
beragama yang
ditandai dengan tidak
adanya kasus
perselisihan antar
umat beragama
Menurunnya angka
pengangguran
terbuka dari 9,94%
menjadi 5,00%

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan
Kerukunan Umat Beragama

Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik

Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan
dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan
industri
Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan
Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja
Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk
membuka lapangan pekerjaan.

3

Terpenuhinya
standar/ketentuan
nasional pendidikan
anak usia dini serta
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah

Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan
Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya
Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar
Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan
Guru Pendidikan Dasar
Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah
Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi
Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal
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No.

Sasaran Pokok/
Target Kinerja

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga
Membina dan mengembangkan olah raga
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
4

5

Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pelestarian nilai seni dan budaya
daerah
Terlindunginya peninggalan sejarah dan
warisan budaya melalui Peraturan
Daerah

Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah

-

6

Peningkatan kualitas kesehatan
Masyarakat Bintan

Penetapan
Peraturan Daerah
tentang
perlindungan
Benda, situs dan
kawasan cagar
budaya

-

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga
Meningkatkan kesehatan keluarga
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan
pada upaya promotif dan preventif
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan
Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan
Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan
Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin
Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat
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No.

Sasaran Pokok/
Target Kinerja

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat,
kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
Mengawasi dan membina peredaran obat
Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna

MISI 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan
No.
1

2

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya persentase koperasi
aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta
pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar
3,77% pertahun
Meningkatnya unit usaha Industri Kecil
dan Menengah (IKM) sebesar 150%

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM

Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM
Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan

3

4

Terbentuknya kawasan minapolitan di
3 lokasi yang terletak di Kecamatan
Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan
Kecamatan Bintan Timur
Meningkatnya kontribusi sektor
perikanan dalam PDRB sebesar 8%

Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan

Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah
Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan
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MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis
No.
1

2

3

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya kontribusi sektor
pariwisata dalam PDRB dari 19,76%
menjadi 21,61%
Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB dari 5.79%
menjadi 7,21% dan Nilai Tukar Petani
dari 100,72 % menjadi 105 %
Meningkatnya Rata-rata pendapatan
petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17
juta

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Meningkatkan daerah tujuan wisata
Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan
Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan
Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab
didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
No.
1

2
3

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan
teknis administratif bidang
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai dengan regulasi
yang berlaku
Meningkatnya Kompetensi sumberdaya
aparatur dari 40% menjadi 80%
Meningkatnya efektifitas pengelolaan
administrasi kepegawaian daerah dari
76,66% menjadi 86,66%
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Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah
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Tahun 5

No.
4
5

6

7

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya kinerja aparatur dari
40% menjadi 80%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja
pemerintah daerah yang ditandai
dengan opini LAKIP Daerah dari C
menjadi A
Meningkatnya penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan dan catatan
sipil dari 64,40% menjadi 85%
Meningkatnya kinerja pemerintah
dalam penyelesaian permasalahan di
masyarakat dengan berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan
Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan
Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga
Menata peraturan perundang-undangan
Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan
Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan
Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah
Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum

8
9

10

Meningkatnya pembinaan masyarakat
di kecamatan
Meningkatnya produk legislasi daerah
yang disahkan dari 63,64% menjadi
100%
Meningkatnya kesesuaian muatan
perencanaan daerah dengan
implementasi nya dari 70% menjadi
90%
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Tahun 5

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang
Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD
Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah
Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial
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No.

Sasaran Pokok/
Target Kinerja

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA
Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah
Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan
Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah
Meningkatkan pembangunan manusia
11

Meningkatnya kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam
penanganan awal bencana

12

Membaiknya opini laporan keuangan
daerah dari WDP menjadi WTP
Meningkatnya penerimaan daerah
sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar
menjadi 711,25 miliar
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum dari 49,40%
menjadi 60%
Menurunnya indeks kriminalitas dari
112 menjadi 105

13

14

15

Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi
bencana
Menangani kejadian bencana sosial
Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat
Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah
Mengembangkan kapasitas penegak hukum
Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan

16

Meningkatnya persentase kearsipan
daerah dari 5% menjadi 80% dan
berkembang nya minat baca
masyarakat
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Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah
Mengembangkan perpustakaan daerah
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No.
17

Sasaran Pokok/
Target Kinerja

Arah Kebijakan
Tahun 1

Terpenuhinya standar aturan
ketenagakerjaan

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan
Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja

18

19

Menurunnya jumlah keluarga pra
sejahtera dan sejahtera I dari 23,64%
menjadi 22,49%

Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera
Meningkatkan ketahanan keluarga

Meningkatnya kapasitas pelayanan
aparatur sesuai standar

Disesuaikan masing-masing SKPD

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang
menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan
No.
1

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya kuantitas dan kualitas
jaringan jalan, jembatan, dan drainase

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Membangun dan merehabilitasi jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong
Memelihara jalan dan jembatan
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah
Mengendalikan dampak banjir
Meningkatkan perencanaan teknis dan domen rencana bidang kepekerjaan umum
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota
Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka
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Tahun 5

No.
2

3

Sasaran Pokok/
Target Kinerja

Arah Kebijakan
Tahun 1

Meningkatnya rumah tangga yang
terlayani kebutuhan listrik dari 60,38%
menjadi 65%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana wilayah

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat
Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan
Meningkatkan pelayanan angkutan umum
Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan
pengarusutamaan gender
No.
1
2

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Menurunnya persentase penduduk
miskin dari 11% menjadi 8%
Menurunnya persentase penyandang
masalah kesejahteraan sosial dari
6,98% menjadi 6,21%

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

Tahun 5

VI-16

MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

No.
1
2

Sasaran Pokok/
Target Kinerja
Meningkatnya pengelolaan sumber
daya kelautan Kabupaten Bintan
Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup dari 51,65% menjadi
59,79%

Arah Kebijakan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan
Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar
Meningkatkan kualitas LH
Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan L
Meningkatkan pengendalian LH

3
4

5

Meningkatnya persentase sampah yang
ditangani dari 20,50% menjadi 100%
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau
yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi
17.226 M2
Menurunnya kerusakan hutan lindung
dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum
Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan
Meningkatkan fungsi DAS
Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan

6

Meningkatkan pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan
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Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air
Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi

VI-17

