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Bab 6.
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
Untuk mempercepat

implementasi

dan konsistensi visi, misi, tujuan dan

sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah
kebijakan

sehingga

dinamika

pembangunan

tetap

terarah,

terpadu

dan

berkesinambungan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif

tentang

bagaimana

Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,
strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,
reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
mengagendakan

aktivitas

stratejik

selain

pembangunan, juga mengakomodasi segala program

yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan
dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Strategi menjadi salah satu rujukan penting
dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

(strategy

focussed-

management).Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan
pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Dapat disimpulkan bahwa strategi dan

arah

kebijakan pembangunan

merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Supiori Tahun
2016-2021, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi,agar lebih terarah dalam
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan per
Misi, adalah sebagai berikut

Tabel. 6.1
Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2016-2021
TUJUAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

MISI 1:
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatkan akses dan
mutu layanan pendidikan
bagi masyarakat Supiori

Meningkatkan akses layanan
kesehatan
bagi
masyarakat
Supiori

Peningkatan
pelayanan pendidikan
yang terjangkau bagi
seluruh
masyarakat
Masyarakat

Meningkatnya
Harapan
dengan

Usia
Hidup,

Meningkatnya
kesehatan masyarakat

Peningkatan akses layanan
pendidikan anak usia dini,
pendidikan
dasar,dan1.
pendidikan menengah

Meningkatkan Pendidikan
Usia Dini (PAUD)

Anak

Meningkatkan ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah dalam jumlah dan
kualitas yang memadai

2.

Menyediakan beasiswa pendidikan
dasar dan menengah bagi siswa
dari keluarga tidak mampu

hidup
1.

Peningkatan kualitas kesehatan
dasar, infrastruktur, sosail budaya
dan peningkatan taraf hidup.

Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan

Meningkatkan kesehatan ibu, bayi
dan balita, perbaikan status gizi
masyarakat, pengendalian penyakit
menular dan penyakit tidak menular
serta
penyehatan
lingkungan,
pengembangan
sumber
daya
manusia kesehatan

Meningkatnya
manusia

kualitas

Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan,
keamanan, mutudan penggunaan
obat serta pengawasan obat dan
makanan
Pengembangan system jaminan
pembiayaan
kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan
masalah
kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
Mengendalikan
pertumbuhan penduduk

Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk

Pengendalian
pertumbuhan
penduduk tumbuh seimbang

Meningkatkan
pembinaan,
kepesertaan, dan kemandirian berKB
Meningkatkan
komunikasi,
informasi,
dan
edukasi
pengendalian penduduk
Meningkatkan
ketahanan keluarga
Meningkatkan
kualitas
data
kependudukan

Meningkatkan ketahanan
pangan daerah

Peningkatan
ketersedian
cadangan

dan
pangan

Penguatan pasokan pangan
untuk memenuhi kebutuhan
seluruh penduduk, darisegi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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ketersediaandan
dan
informasi

Penyusunan dan pembuatan peta
ketersediaan pangan daerah, sentra
produksi pangan local spesifik
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kuantitas, kualitas, keragaman
dan keamanannya
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daerah;
Pembinaan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan ketersediaan
pangan berbahan baku lokal;
Pengembangan cadangan pangan
pemerintah daerah kabupaten dan
cadangan pangan masyarakat;
Penguatan kelembagaan cadangan
panganpemerintah
desa
dan
masyarakat

Tersedianya distribusi
dan akses pangan
daerah

Penyediaan informasi harga,
pasokan, akses pangan serta
terjaminnya stabilisasi harga
dan pasokan pangan di daerah

Pengumpulan, pemantauan dan
pengolahan data/informasi pasokan,
ketersediaan,
harga
pangan
ditingkat produsen dan konsumen
dipasar besar dan menengah,
distribusi dan akses pangan
Mengidentifikasi
wilayah
yang
sering
mengalami
kelangkaan
pasokan pangan dan daerah yang
masyarakatnya mengalami kesulitan
akses pangan (rawan pangan)
Menyediakan sarana dan prasarana
(alat
transportasi,
gudang,
coldstorage)
untuk
dapat
mengangkut dan menyimpan bahan
pangan
Penguatan peran dan fungsi
kelembagaan Dewan Ketahanan
Pangan
dalam
merumuskan
kebijaksanaan intervensi jika terjadi
kelangkaan pasokan, gejolak harga,
gangguan distribusi dan akses
pangan

Meningkatkan Kehidupan
Sosial
Budaya
dan
Keamanan

Peningkatan kehidupan
sosial budaya yang
aman dan tentram

terjaminnya hak-hak kelompok
disabilitas

Memenuhi
disabilitas

berkurangnya angka kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT)

Menhilagkan
kekerasan
rumah tangga (KDRT)

terpeliharanya budaya
kesenian daerah,

terpeliharanya budaya dan kesenian
daerah,

berkurangnya
kriminalitas

dan
angka

berkurangnya
gangguan
keamanan
terutama
di
sepanjang wilayah perbatasan

hak-hak

kelompok
dalam

berkurangnya angka kriminalitas
berkurangnya gangguan keamanan
terutama di sepanjang wilayah
perbatasan

MISI 3.
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
Menjadikan
pertanian,
minapolitan
dan
pariwisata
sebagai
penyangga
perekonomian daerah

Meningkatkan
produktivitas pertanian
untuk
mendukung
perekonomian daerah

Meningkatkan
lahan
dan
usaha tani

daya dukung
lingkunganbagi

Meningkatkan efisiensi usaha
tani

Peningkatan penambahan bahan
organic kelahan pertanian
Peningkatan pemanfaatan tanaman
pupuk hijau
Substitusi tanaman yang kurang
produktif
dengan
tanaman
hortikultura
Diseminasi pemanfaatan teknik
budidaya
dengan
produktivitas
tinggi yang berkelanjutan
Fasilitasi permodalan dan sarana
produksi pertanian serta pembinaan
penanganan pasca panen
Pendampingan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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pengawasan
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distribusi pupuk dan pestisida
Membangun dan
prasarana pertanian

merehabilitasi

Fasilitasi alat mesin
penunjang penerapan
tepat guna spesifiklokasi

pertanian
teknologi

Membangun dan merehabilitasi
infratruktur lahan pertanian
Meningkatkan efisiensi usaha
tani perkebunan

Diseminasi pemanfaatan teknik
budidaya produktivitas tinggi yang
berkelanjutan
Menggaldan
mengoptimalkan
potensi perkebunan
Fasilitasi sarana dan prasarana
produksi perkebunan
Fasilitasi alat mesin perkebunan
penunjang penerapan teknologi
tepat guna spesifiklokasi
Membangun dan merehabilitasi
sarana prasarana infratruktur lahan
perkebunan
Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi
permodalan,
sarana
prasarana
usaha untuk meningkatkan kualitas
bahan baku komoditi perkebunan

Meningkatkan produksi dan
produktivitas
subsektor
peternakan berbasis teknologi
dan keunggulan sumberdaya
lokal

Optimalisasi penerapan teknologi
peningkatan produksi peternakan
Peningkatan kerjasama dengan
balai penelitian dalam rangka
transfer teknologi untuk peningkatan
produktivitas hasil ternak
Penggalian potensi sumberdaya
local yang dapat dikembangkan
melalui teknologi terapan

Mengembangkan
usaha
peternakan sebagai komoditas
ekonomi produktif yang mandiri
dan berdaya saing

Penyediaan sarana produksi usaha
peternakan
Peningkatan posisi tawar dan daya
saing produk unggulan peternakan
Peningkatan
pengetahuan
dan
keterampilan usaha budidaya ternak
Penerapan
standarisasi
produk peternakan

untuk

Fasilitasi akses jaringan pemasaran
produk peternakan di dalam dan
luar daerah
Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi
akses
permodalan,
sarana
prasarana usaha budidaya ternak
Meningkatkan
kesehatan
hewan dan kualitas produk
peternakan

Pengawasan,
pengendalian
menular

pencegahan, dan
penyakit
hewan

Pengawasan,
pengendalian,
peredaran dan peningkatan kualitas
produk hasil ternak (kesehatan
masyarakat veteriner)
Meningkatkan produksi
produktivitas subsektor

dan

Optimalisasi penerapan teknologi
peningkatan produksi,
Penggalian potensi sumberdaya
loka lyang dapat dikembangkan
melalui teknologi terapan
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Penyediaan sarana dan prasarana
usaha peternakan
Penggunaan
dan
produksi
induk/benih unggul untuk usaha
peternakan
Optimalisasi akses pemasaran dan
informasi pasar produk peternakan
Peningkatan
dan
pengembangan
parasarana
dan sarana ketersediaan air
untuk peternakan

Meningkatkan
kualitas
dan
kapasitas prasarana dan sarana
untuk mendukung kegiatan usaha
peternakan
Meningkatkan
peran
serta
masyarakat dalam pengembangan
usaha peternakan

Membangun kawasan
Minapolitan
dan
meningkatkan
produktivitas hasil laut

Membangun
kawasan
Minapolitan sebagai sentra
produksi,
pemasaran
dan
kunjungan minawisata

Peningkatan fungsi
cluster
perikanan
Minapolitan

dan peran
dikawasan

Peningkatan fungsi dan
kawasan
Minapolitan
produksi ikan

peran
dalam

Peningkatan fungsi dan peran
nelayan di kawasan Minapolitan
Peningkatan
Minapolitan
produk ikan

fungsi
dalam

dan peran
pemasaran

Peningkatan fungsi
Minapolitan
dalam
industri pengolahan

dan peran
mendorong

Pemberdayaan lembaga ekonomi
masyarakat di Kawasan Minapolitan
Peningkatan
dan
pengembangan prasarana dan
sarana ketersediaan air di
Minapolitan

Meningkatkan
kualitas
dan
kapasitas prasarana dan sarana air
untuk mendukung Minapolitan

Peningkatan
kualitas
dan
kapasitas penanganan jalan
dan
jembatan
sebagai
infrastruktur
penunjang
di
kawasan Minapolitan

Meningkatkan struktur, rehabilitasi,
pemeliharaan, dan penanganan
bangunan
pelengkap
jalan
dikawasan Minapolitan

Revitalisasi
koperasi

kelembagaan

Peningkatan peran dan fungsi
kelembagaan koperasi di kawasan
Minapolitan

Meningkatkan
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
pasar
pengumpul distribusi hasil laut

Penyediaan sarana dan prasarana
penunjang
pasar
pengumpul
distribusi serta akses informasi
pasar, ketersediaanproduk hasil laut

Membangun dan memperkuat
pola kemitraan dan akses pasar
produk hasil laut

Fasilitasi pola kemitraan antara
pelaku utama dan pelaku usaha
serta penyediaan informasi pasar
dan pasokan ikan

Mengembangkan
produk
turunan/olahan komoditas hasil
laut

Peningkatan penerapan teknologi
pengolahan hasil laut

8. Mendorong peningkatan
penangkapan ikan
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akses
pengolahan hasil laut
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Fasilitasi
sarana
pengolahan hasil laut

prasarana

1. Pengadaan alat tangkap
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Pengadaan kapal ikan

sentraMeningkatkan sentra-sentra Peningkatan
sentra industry olahan
industri

9. Menginisiasi budidaya ikan

1. Pengadaan bibit
kebutuhan ekspor

ikan

untuk

10. Meningkatkan
rumput laut

produksi

1. Pengadaan bibit rumput laut dan
pendampingan kelompok usaha
rumput laut

Membangun dan memperkuat
sentra-sentra industri olahan

Peningkatan daya saing (kualitas
dan keberagaman produk) serta
penyediaan sarana dan prasarana
produksi industry kecil menengah
(IKM)
Membangun jaringan dan sentra
industri

Mengembangkan
pariwisata daerah

Meningkatnya potensi
wisata

Meningkatkan potensi wisata
daerah

Mengembangkan
dan
membangun pusat-pusat wisata
unggulan
Meningkatkan pemasaran dan
jaringan
pariwisata
serta
kerjasama antar daerah
Menguatkan SDM pariwisata
melalui pelatihan yang relevan
dan berkelanjutan

Memperluas
kerja

kesempatan

Menurunnya jumlah
pengangguran

menurunnya
tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT)

Meningkatkan kualitas,
relevansi dan
penyerapan
ketenagakerjaan

Mempromosi
obyek wisata
secara intensif melalui berbagai
media
Mengembangkan
jumlah
kelompok usaha masyarakat
Mengembangkan objek-objek
wisata
Peningkatan
kualitas
kemampuan tenaga kerja

dan

MISI 2.
Meningkatkan infrastruktur
dasar yang memadai

MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA
Peningkatan kualitas Peningkatan
penanganan
infrastruktur
yang kondisi jalan kabupaten dan
handal
jalan desa yang mengalami
rusak ringan dan rusak berat

Mengoptimalkan
percepatan
rehabilitasi jalan, peningkatan
struktur jalan strategis dan
pemeliharan berkala

Peningkatan kondisi jalan
yang
menghubungkan
pusat- pusat pertumbuhan

Meningkatkan struktur jalan
strategis kabupaten melalui
pelebaran dan overlay

Peningkatan
keberlangsungan
pengoperasian fungsi jalan
kabupaten

Meningkatkan pembangunan
bangunan pelengkap jalan
serta
pemeliharaan
jalan
kabupaten untuk menambah
umur manfaat dan umur
ekonomis jalan

Peningkatan ketersediaan

Meningkatkan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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peralatan
dan
penunjang
kebinamargaan

Peningkatan
kecukupan
dan
kelayakan
atribut
persandangan jalan

perbekalan
fungsi

Meningkatkan
pengawasan
kondisi struktur jalan dan
pengendalian
pemanfaatan
aset jalan melalui system
informasi manajemen jalan

Meningkatkan rehabilitasi dan
pemeliharaan
lampu
penerangan jalan

Meningkatkan
penyediaan
energi listrik bagi masyarakat
miskin di wilayah desa sekitar
hutan

Meningkatnya Kualitas
Lingkungan
Permukiman

Sarana
permukiman
berkualitas

yang

Permeliharaan prasarana dan
sarana lingkungan permukiman

Peningkatan
penataan
Prasarana dan Sarana Utilitas
(PSU) perumahan formal

Meningkatkan rehabilitasi dan
pemeliharaan
PSU
pada
perumahan formal

Peningkatan
ketersediaan
sarana sanitasi komunal di
wilayah rawan akses sanitasi

Meningkatkan
penyediaan
MCK
komunal
dikawasan
perkotaan dan perdesaan
Meningkatkan
penyediaan
prasarana dan sarana sanitasi
dasar bagi masyarakat miskin
Mendorong
terwujudnya
sistem pengelolaan air limbah
terpusat di kawasan perkotaan

Peningkatan
cakupan
pelayanan air minum di daerah
rawan air bersih

Meningkatkan eksplorasi dan
eksploitasi air bersih di daerah
rawan
air
bersih
serta
pemeliharaan
sambungan
distribusi air bersih perdesaan
Meningkatkan pembinaan dan
pengembangan kelembagaan
pengelolah
air
bersih
perdesaan

Peningkatan cakupan layanan
persampahan dan penanganan
limbah cair domestik

Meningkatkan
pengelolaan
persampahan dari control and
fill menjadi sanitary land fill
Meningkatkan prasarana dan
sarana
pengelolaan
persampahan
Meningkatkan volume sampah
yang tereduksi
Meningkatkan cakupan daerah
layanan
penanganan
persampahan

Peningkatan penataan drainase

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori

Meningkatkan penataan serta
operasi
dan
pemeliharaan
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drainase perkotaan
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
drainase

Meningkatkan pelayanan
transportasiyang handal

Meningkatnya
pelayanan transportasi
yang handal, berdaya
saing,dan memberikan
nilai tambah

Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas rumah yang layak huni

Meningkatkan hunian yang
layak bagi masyarakat miskin

Peningkatan
penyediaan
pemakaman umum daerah

Meningkatkan jumlah serta
luasan pemakaman umum
daerah

Peningkatanpenataan
kawasanpermukimankumuh
perkotaan

Meningkatkanperencanaandan
revitalisasikawasankumuh
perkotaan

Pengembangan
manajemen
tranportasi
massal
yang
terintegrasi antar pusat-pusat
layanan

Meningkatakan pengembangan
angkutan masal menuju ke
pusat-pusat pendidikan dan
daerah terpencil

Peningkatan
kualitas prasarana
penunjang
transportasi daerah

Meningkatkan
penyediaan
prasarana transportasi yang
layak bagi pengguna angkutan
massal

Peningkatan
sarana
penunjangan keamanan dan
keselamatan pengguna jalan

Meningkatkan
pemasangan
fasilitas dan rambu jalan pada
ruas-ruas jalan kabupaten
Meningkatkan penataan dan
penertiban sempadan jalan
yang digunakan untuk fasilitas
parkir

Meningkatkan
pengelolaan
komunikasi
informatika
akuntabel

dan
yang

Terselenggaranya
pengelolaan
sumber
daya komunikasi dan
informatika
yangoptimal

Peningkatan prasarana dan
sarana penunjang uji kir
kendaraan

Meningkatkan rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana
ditempat
uji
kir
kendaraan

Peningkatan pembinaan dan
pengawasan
teknis
bagi
operator
dan
pengusaha
transportasi daerah

Meningkatkan koordinasi dan
singkronisasi penyelenggaraan
manajemen transportasi
di
daerah

Peningkatan
kemudahan
aksesibilitas bagi pengguna
transportasi umum massal

Meningkatkan
pengembangan
transportasi yang berkelanjutan,
bagi pengguna transportasi umum
masal diperkotaan yang padat dan
terjangkau serta efisien, berbasis
masyarakat dan terpadu dengan
rencana pengembangan wilayah

Peningkatan
manajemen
penyelenggaraan komunikasi
dan informasi yang terpadu di
seluruh wilayah Kabupaten
Supiori

Meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan
bagi
pengguna
komunikasi dan informatika serta
partisipasi aktif kelompok informasi
masyarakat Supiori

MISI 4.
MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Terciptanya tata
penyelenggaraan
pemerintahanyang
profesional

kelola

Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahanyang
bersih

Meningkatkan akuntabilitas
keuangan
dan
kinerja
pemerintah daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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Meningkatkan
pengawasan
akuntabilitas
keuangan dan kinerja
pemerintah daerah

2.

Meningkatkan
profesionalisme
tenaga
pemeriksa dan aparatur
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pengawasan
Meningkatkan tata kelola
kearsipan

Meningkatnya
pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang
handal

Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas
penggunaan
anggaran yang seimbang

Meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pengelolaan aset
daerah yang berorientasi
pada kepentinganpublik

Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
kinerja
birokrasi

Peningkatan
kualitas
monitoring, evaluasi dalam
implementasi program dan
kegiatan
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1.

Meningkatkan penyelamatan
dan
pelestarian
dokumen/arsip daerah

2.

Meningkatkan
pembinaan
dan
ketersediaan sarana dan
prasarana kearsipan

1.

Peningkatan
pelayanan
perbendaharaan
dengan
terbitnya SPD dan SP2D
sesuai
perencanaan
anggarankas SKPD

2.

Pengendalian
tingkat
liquiditas
kas
daerah
minimal
1
bulan
gaji
ditambah 10%

3.

Penyusunan
laporan
keuangan daerah yang
akurat
dan
memenuhi
standar serta penyampaian
laporan keuangan daerah
yang tepat waktu setiap
tahunnya

4.

Peningkatan
prosentase
pembinaan
dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa

5.

Standarisasi
barang

6.

Penetapan
Perda
APBD tepat waktu

7.

Peningkatan
PAD,
khususnya pajak daerah

1.

Peningkatan
prosentase keakuratan
data neraca aset

2.

Peningkatanj umlah tanah
asset daerah yang telah
bersertifikat

3.

Peningkatan
jumlah
pemanfaatan asset daerah
guna peningkatan PAD

1.

Meningkatkan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah

2.

Meningkatkan ketersediaan
data dan informasi statistic
yang lengkap, akurat,dan
tepat waktu

3.

Meningkatkan
koordinasi
administrasi
pemerintahan

4.

Meningkatkan
fasilitasi
penyelenggaraan peringatan
hari besar agama dan
nasional

5.

Meningkatkan
fasilitasi pengadaan

harga

satuan
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barang
dan
jasa
pemerintah
daerah
secara elektronik
6.

7.

1.

3.

Meningkatkan
kualitas layanan
perijinan

Meningkatkan
kualitas layanan
kependudukan

Pelayanan
prima sesuai
kebutuhan
dan harapan
masyarakat

1. Meningkatnya
kepastian
Pelayanan
perizinan
bidangusaha

1.

Membangun komunikasi dan
kerjasama dengan berbagai
kekuatan
yang
ada
di
masyarakat
Fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan

1.

Peningkatan
kualitas
layanan dan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan

1.

2.

Meningkatkan
akses masyarakat
terhadap
informasi
pembangunan
daerah

1.

Meningkatkan
kerjasama
informasi dengan mass media
dan lembaga lainnya

2.

Pembinaan
dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan informasi

3.

Mengembangkan teknologi
komunikasi dan informasi
dalam
penyebarluasan
informasi
pembangunan
daerah
Peningkatan mutu perijinan
dan
validasi
dokumen
perijinan

1.

Meningkatnya
1.
cakupan layanan
administrasi
kependudukan

Meningkatkan
efektivitas
pelayanan
perizinan

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil

1.

2.

Penyusunan
dan
pemanfaatan
system
informasi layanan publik,
aplikasi
perijinan
dan
meningkatkan
SDM
pelayanan perizinan

3.

Pengawasan
perijinan,
penyelesaian
pengaduan
masyarakat dan pendataan,
sosialisasi
dan
kajian
peraturan perizinan

4.

Peningkatan
tertib
administrasi perizinan dan
meningkatan
partisipasi
masyarakat
di
bidang
perizinan
Mengembangkan sistem
pemeliharaan
data
kependudukan
dan
pencatatan sipil
Meningkatkan
ketersediaan
sarana
prasarana
pelayanan
kependudukan
dan
pencatatan sipil

1.

2.

3.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori

Meningkatkan
kesadaran masyarakat
akan
pentingnya
dokumen
kependudukan
dan
pencatatan sipil
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MILESTONE RPJMD KABUPATEN KABUPATEN SUPIORI 2016-2021
BERDASARKAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
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Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Supiori
2016-2021

Selanjutnya, guna memperlancar jalannya pembangunan Kabupaten Supiori dalam lima
tahun kedepan, maka visi dan misi kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan
pembangunan selama lima tahun sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 6.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Supiori 2016-2021
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Program Prioritas Kabupaten Supiori, Tahun 2016-2021
NO

STRATEGI

INDIKASI PROGRAM OPERASIONAL

MISI : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
1 Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini  Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
 Pendidikan Non Formal
 Pendidikan Dasar
 Pendidikan Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan vocasional
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perencanaan Sosial& Budaya
Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olah Raga
Pembinaan & Pemasyarakatan Olah Raga
Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Peranserta Kepemudaan
Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja
Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengawasan Obat dan Makanan
Pengembangan Obat Asli Indonesia
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan dasar dan menengah
dalam jumlah dan kualitas yang memadai
3 Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan
menengah bagi siswa dari keluarga tidak
mampu
4 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita,
perbaikan
status
gizi
masyarakat,
pengendalian penyakit menular dan penyakit
tidak menular serta penyehatan lingkungan,
pengembangan
sumberdaya
manusia
kesehatan
5 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan,
keamanan,
mutu
dan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan
makanan
Pengembangan system jaminan pembiayaan
kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan masalah kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
Meningkatkan pembinaan, kepesertaan, dan
kemandirian ber-KB
Meningkatkan komunikasi, informasi, dan
edukasi pengendalian penduduk
Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data
dan informasi kependudukan
Penyusunan
dan
pembuatan
peta
ketersediaan pangan daerah, sentra produksi
pangan local spesifik daerah;
Pembinaan dan pelatihan dalam rangka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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peningkatan ketersediaan pangan berbahan
baku lokal;
Pengembangan cadangan pangan pemerintah
daerah kabupaten dan cadangan pangan
masyarakat;
Penguatan kelembagaan cadangan pangan
pemerintah desa dan masyarakat
Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan
data/informasi pasokan, ketersediaan, harga
pangan ditingkat produsen dan konsumen
dipasar besar dan menengah, distribusi dan
akses pangan
Mengidentifikasi
wilayah
yang
sering
mengalami kelangkaan pasokan pangan dan
daerah yang masyarakatnya mengalami
kesulitan akses pangan (rawan pangan)
Menyediakan sarana dan prasarana (alat
transportasi, gudang, coldstorage) untuk dapat
mengangkut dan menyimpan bahan pangan
Penguatan peran dan fungsi kelembagaan
Dewan
Ketahanan
Pangan
dalam
merumuskan kebijaksanaan intervensi jika
terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga,
gangguan distribusi dan akses pangan
Pengembangan sistemi syarat dini
Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan
dan penanganan rawan pangan
Penangulangan kerawanan pangan;
Peningkatan dan pengembangan desa mandiri
pangan
MISI : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
Peningkatan penambahan bahan organic
kelahan pertanian
Peningkatan pemanfaatan tanamanpupuk
hijau
Substitusi tanaman yang kurang produktif
dengan tanaman hortikultura
Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya
dengan produktivitas tinggi yang berkelanjutan
Fasilitasi permodalan dan sarana produksi
pertanian serta pembinaan penanganan pasca
panen
Pendampingan dan pengawasan distribusi
pupuk dan pestisida
Membangun dan merehabilitasi prasarana
pertanian
Fasilitasi alat mesin pertanian penunjang
penerapan teknologi tepat guna spesifiklokasi
Membangun dan merehabilitasi infratruktur
lahan pertanian
Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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produktivitas tinggi yangberkelanjutan
Menggalidan
mengoptimalkan
potensi
perkebunan
Fasilitasi sarana dan prasarana produksi
perkebunan
Fasilitasi alat mesin perkebunan penunjang
penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
Membangun dan merehabilitasi sarana
prasarana infratruktur lahanperkebunan
Pembinaan,
pelatihan
dan
fasilitasi
permodalan, sarana prasarana usaha untuk
meningkatkan kualitas bahan baku komoditi
perkebunan
Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan
produksi peternakan
Peningkatan
kerjasama
dengan
balai
penelitian dalam rangka transfer teknologi
untuk peningkatan produktivitas hasil ternak
Penggalian potensi sumberdaya local yang
dapat dikembangkan melalui teknologi terapan
Penyediaan
sarana
produksi
usaha
peternakan
Peningkatan posisi tawar dan daya saing
produk unggulan peternakan
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
usaha budidaya ternak
Penerapan
standarisasi
untuk
produk
peternakan
Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk
peternakan di dalam dan luar daerah
Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi akses
permodalan,
sarana
prasarana
usaha
budidaya ternak
Pengawasan, pencegahan, dan pengendalian
penyakit hewan menular
Pengawasan, pengendalian, peredaran dan
peningkatan kualitas produk hasil ternak
(kesehatan masyarakat veteriner)
Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan
produksi,
Penggalian potensi sumberdaya local yang
dapat dikembangkan melalui teknologi terapan
Penyediaan sarana dan prasarana usaha
peternakan
Penggunaan dan produksi induk/benih unggul
untuk usaha peternakan
Optimalisasi akses pemasaran dan informasi
pasar produk peternakan
Meningkatkan
kualitas
dan
kapasitas
prasarana dan sarana untuk mendukung
kegiatan usaha peternakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pengembangaan usaha peternakan
Peningkatan fungsi dan peran cluster
perikanan dikawasan Minapolitan
Peningkatan fungsi dan peran kawasan
Minapolitan dalam produksi ikan
Peningkatan fungsi dan peran nelayan di
kawasan Minapolitan
Peningkatan fungsi dan peran Minapolitan
dalam pemasaran produk ikan
Peningkatan fungsi dan peran Minapolitan
dalam mendorong industri pengolahan
Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat
di Kawasan Minapolitan
Meningkatkan
kualitas
dan
kapasitas
prasarana dan sarana air untuk mendukung
Minapolitan
Meningkatkan
struktur,
rehabilitasi,
pemeliharaan, dan penanganan bangunan
pelengkap jalan dikawasan Minapolitan
Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan
koperasi dikawasan Minapolitan
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pasar pengumpul distribusi serta akses
informasi pasar,ketersediaan produk hasil laut
Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama
dan pelaku usaha serta penyediaan informasi
pasar dan pasokan ikan
Peningkatan penerapan teknologi pengolahan
hasil laut
Fasilitasi akses informasi pengolahanhasil laut
Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil
laut
Pengadaan alat tangkap
Pengadaan kapal ikan
Pengadaan bibit ikan untuk kebutuhan ekspor
Pengadaan
bibit
rumput
laut
dan
pendampingan kelompok usaha rumput laut
Aktualisasi data kelembagaan petani dan
nelayan
Pembinaan kelembagaan petani dan nelayan
Bimbingan teknis bagi petani dan nelayan
Aktualisasi data kelembagaan usaha tani dan
nelayan
Pembinaan kelembagaan usaha rumput laut
Bimbingan teknis bagi usaha rumput laut
Peningkatan
fungsi
dan
peran
Balai
Penyuluhan Pertanian(BPP) dan perikanan
Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas
penyuluh pertanian dan perikanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori
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Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan
tanaman perkebunan
Peningkatan
fungsi
dan
peran
Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) subsector
pertanian
Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas
penyuluh pertanian lapangan subsector
pertanian
Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan
sub sector pertanian
Peningkatan
fungsi
dan
peran
Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) subsector
peternakan dan perikanan
Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas
penyuluh lapangan peternakan dan perikanan
Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan
peternakan danperikanan
Pengembangan
prasarana
dan
sarana
penunjang pada kawasan prioritas
Penataan dan pengembangan infrastruktur
penunjang pada KawasanIndustriolahan
Penataan dan pengembangan infrastruktur
penunjangpada kawasan sekitar kawasan
industri olahan
Penataan dan pengembangan manajemen
system transportasi pada kawasan sekitar
Peningkatan daya saing (kualitas dan
keberagaman produk) serta penyediaan
sarana dan prasarana produksi industry kecil
menengah (IKM)
Membangun jaringan dan sentra industri
Mengembangkan dan membangun pusatpusat wisata unggulan
Meningkatkan pemasaran dan jaringan
pariwisata serta kerjasama antar daerah
Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan
yang relevan dan berkelanjutan
Mempromosi obyek wisata secara intensif
melalui berbagai media
MISI : MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA
Mengoptimalkan
percepatan
rehabilitasi
jalan,peningkatan struktur jalan strategis dan
pemeliharan berkala
Meningkatkan
struktur
jalan
strategis
kabupaten melalui pelebaran dan overlay
Meningkatkan
pembangunan
bangunan
pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan
kabupaten untuk menambah umur manfaat
dan umur ekonomis jalan
Meningkatkan ketersediaan peralatan dan
perbekalan penunjang fungsi kebinamargaan
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Meningkatkan pengawasan kondisistruktur
jalan dan pengendalian pemanfaatan aset
jalan mellalui system informasi manajemen
jalan
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan
lampu penerangan jalan
Meningkatkan penyediaan energi listrik bagi
masyarakat miskin di wilayah desa sekitar
hutan
Permeliharaan
prasarana
dan
sarana
lingkungan permukiman
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan
PSU pada perumahan formal
Meningkatkan penyediaan MCK komunal
dikawasan perkotaan dan perdesaan
Meningkatkan penyediaan prasarana dan
sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan
air limbah terpusat di kawasan perkotaan
Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi air
bersih di daerah rawan air bersih serta
pemeliharaan sambungan distribusi air bersih
perdesaan
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan
kelembagaan pengelolah air bersih perdesaan
Meningkatkan pengelolaan persampahan dari
control and fill menjadi sanitary land fill
Meningkatkan
prasarana
dan
sarana
pengelolaan persampahan
Meningkatkan volume sampah yang tereduksi
Meningkatkan cakupan daerah layanan
penanganan persampahan
Meningkatkan penataan serta operasi dan
pemeliharaan drainase perkotaan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan drainase
Meningkatkan hunian yang layak bagi
masyarakat miskin
Meningkatkan
jumlah
serta
luasan
pemakaman umum daerah
Meningkatkan perencanaan dan revitalisasi
kawasan kumuh perkotaan
Meningkatakan
pengembangan
angkutan
masal menuju ke pusat-pusat pendidikan dan
daerah terpencil
Meningkatkan
penyediaan
prasarana
transportasi yang layak bagi pengguna
angkutan massal
Meningkatkan pemasangan fasilitas dan
rambu jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten
Meningkatkan penataan dan penertiban
sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas
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parkir
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana ditempat uji kir
kendaraan
Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi
penyelenggaraan manajemen transportasi di
daerah
Meningkatkan pengembangan transportasi
yang
berkelanjutan,
bagi
pengguna
transportasi umum masal di perkotaan yang
padat dan terjangkau serta efisien, berbasis
masyarakat dan terpadu dengan rencana
pengembangan wilayah
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
bagi pengguna komunikasi dan informatika
serta partisipasi aktif kelompok informasi
masyarakat Supiori
MISI IV : MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Meningkatkan
pengawasan
akuntabilitas
keuangan dan kinerja pemerintah daerah
Meningkatkan
profesionalisme
tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan
sarana dan prasarana kearsipan
Peningkatan
pelayanan
perbendaharaan
dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai
perencanaan anggarankas SKPD
Pengendaliantingkatliquiditas
kas
daerahminimal1 bulangaji ditambah10%
Penyusunan laporan keuangan daerah yang
akurat
dan
memenuhi
standar
serta
penyampaian laporan keuangan daerah yang
tepat waktu setiap tahunnya
Peningkatan prosentase pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Standarisasi harga satuan barang
Penetapan Perda APBD tepat waktu
Peningkatan PAD, khususnya pajak daerah
Peningkatan prosentase keakuratan data
neraca aset
Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang
telah bersertifikat
Peningkatan jumlah pemanfaatan asset
daerah guna peningkatan PAD
Meningkatkan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
statistic yang lengkap,akurat,dan tepat waktu
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Meningkatkan
koordinasi
administrasi
pemerintahan
Meningkatkan
fasilitasi
penyelenggaraan
peringatan hari besar agama dan nasional
Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan
jasa pemerintah daerah secara elektronik
Membangun komunikasi dan kerjasama
dengan berbagai kekuatan yang ada di
masyarakat
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatkan kerjasama informasi dengan
mass media dan lembaga lainnya
Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Mengembangkan teknologi komunikasi dan
informasi dalam penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Peningkatan mutu perijinan dan validasi
dokumen perijinan
Penyusunan
dan
pemanfaatan
system
informasi layanan publik, aplikasi perijinan dan
meningkatkan SDM pelayanan perizinan
Pengawasan
perijinan,
penyelesaian
pengaduan masyarakat dan pendataan,
sosialisasi dan kajian peraturan perizinan
Peningkatan tertib administrasi perizinan dan
meningkatan partisipasi masyarakat di bidang
perizinan
Mengembangkan sistem pemeliharaan data
kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
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