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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas tersusunnya 

Laporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

Provinsi Banten Tahun 2020 ini. Laporan ini merupakan hasil 

pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pencapaian 

target TPB/SDGs, sebagaimana indikator yang telah ditetapkan dalam 

RAD TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2020-2022.  

Laporan Tahun 2020 ini merupakan gambaran atas capaian TPB/SDGs 

yang dikelompokkan dalam tiga (3) kategori:  

1. Indikator yang mengalami kemajuan (ditandai dengan status warna 

hijau), artinya indikator-indikator ini telah mencapai target yang 

ditetapkan pada Tahun 2020 

2. Indikator yang akan tercapai atau membaik (ditandai dengan status 

warna kuning), yaitu indikator yang mengalami tren peningkatan dari 

data dasar (baseline) namun belum mencapai target Tahun 2020 

3. Indikator yang membutuhkan perhatian khusus (ditandai dengan 

status warna merah), adalah indikator yang trennya menurun dari 

data dasar (baseline) atau sama sekali tidak mencapai target yang 

ditetapkan untuk tahun 2020 

Sejalan dengan prinsip utama TPB/SDGs “tidak ada satupun yang 

tertinggal atau “no one left behind”, Pemerintah Provinsi Banten terus 

mendorong pelaksanaan TPB/SDGs secara inklusif oleh pemerintah 

maupun non pemerintah. Inklusivitas ini dituangkan dalam wujud kerja 

sama multipihak yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah 

yang meliputi akademisi, CSO, filantropi, dan pelaku usaha, serta 

didukung oleh parlemen.  

Pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Banten juga tidak lepas dari 

dukungan dan kerja sama mitra pembangunan. Demikian halnya dalam 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan berbagai pihak baik 

lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang meliputi 

akademisi, CSO, filantropi, dan pelaku usaha, serta didukung parlemen  

berkomitmen mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Banten. 

Komitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut dituangkan 

dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi 

Banten Tahun 2020-2022. Penyusunan laporan Pencapaian TPB/SDGs 

Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di 

Provinsi Banten. Laporan ini memuat berbagai pencapaian target 

TPB/SDGs yang berhasil ditorehkan pemerintah bersama dengan 

seluruh aktor nonpemerintah, khususnya yang berada di dalam Tim 

Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable. 

Development Goals (TPB/SDGs) memiliki 17 tujuan yang 

diklasifikasikan ke dalam 4 pilar pembangunan. Keempat pilar 

pembangunan tersebut, meliputi: Pilar Pembangunan Sosial (mencakup 

Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup 

Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup 

Tujuan 6,11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan 

Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB), sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah 

Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Tahun 2020-2024. RAD TPB Provinsi Banten Tahun 2020-2024 

tersebut, yang berisi program, kegiatan, dan keluaran (output) baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian TPB, ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2019. 

Untuk mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs yang telah 

ditetapkan dalam RAD TPB dari waktu ke waktu, dilakukan pemantauan atas 

pelaksanaan TPB. Permantauan dilakukan dalam rangka mengukur kemajuan 

pencapaian target, dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, dan 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun akan 

timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin,  

Selain pemantauan, pada setiap akhir tahun, dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan TPB. Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran atas capaian 

17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator 

yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD sebagaimana tercantum dalam RAN dan 

RAD TPB/SDGs. Evaluasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 

permasalahan dan faktor penyebabnya, sebagai umpan balik bagi perbaikan 

perencanaan kebijakan, program dan kegiatan TPB/SDGs periode berikutnya. 

Satu bulan setelah tahun berjalan, Gubernur menyampaikan laporan evaluasi 

pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen ini merupakan laporan evaluasi 

pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2020 sesuai amanat 

Peraturan Presiden dimaksud.
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1.2. Metodologi Penyusunan 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur 

menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs setiap 

tahun kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme 

Penyusunan laporan tersebut mengacu kepada Pedoman Teknis Pemantauan dan 

Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputian Bidang 

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas pada Agustus 

2019. 

Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Tim Koordinasi 

TPB/SDGs Provinsi Banten dengan bantuan dari Sekretariat TPB/SDGs Provinsi 

Banten. Pemerintah dan nonpemerintah menjadi bagian penting dalam penyusunan 

laporan ini, khususnya untuk membahas pencapaian target atas setiap indikator 

TPB/SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. 

Hasil dari penyusunan laporan tersebut disampaikan oleh kelompok kerja dengan 

bantuan dari Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Banten kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional. 

Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri 

PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 

 

1.3. Sistematika Pelaporan 

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut:  

Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang 

penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian 

TPB/SDGs di Provinsi Banten; metodologi penyusunan laporan; serta sistematika 

laporan.  

Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/SDGs, memberikan gambaran 

ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada 

masingmasing tujuan di dalam TPB/SDGs.  

Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, 

menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap 

tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan 
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dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk 

mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.  

Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang 

pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun non pemerintah dalam rangka pencapaian TPB/SDGs.  

Bab kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan hasil evaluasi yang telah 

dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna pencapaian 

TPB/SDGs. 
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BAB II 

RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TUGAS PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN/ SDGs 

 

 

Pelaksanaan RAD SDG’s di Provinsi Banten terus dilakukan kolaborasi 

antarberbagai stakeholder, baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

Berikut ini ringkasan capaian RAD SDG’s di Provinsi Banten Tahun 2020. 

 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian SDG’s Provinsi Banten Tahun 2020 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

1.2 
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, 
perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di 

semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional 

1.2.1 

Persentase penduduk 
dibawah garis kemiskinan 

menurut jenis kelamin dan 
kelompok umur 

 Susenas, BPS % 5,12 6,63 

1.3 
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat 
bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 

mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan 

1.3.1 
Persentase penduduk yang 

memiliki Jaminan Kesehatan 

 BPS, BPJS, 

Dinas 

Kesehatan, 
Dinas Sosial 

% 100 86,47 

1.3.2 

Proporsi peserta Program 

Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan 

BPJS 

Ketenagakerjaan, 
Disnaker, 

Dinsos; BPS 

Formal 
(%) 

9,54 10 

1.3.3 

Persentase penyandang 

disabilitas yang miskin dan 
rentan yang terpenuhi hak 

dasarnya dan inklusivitas 

PBDT PMKS 

Kementerian 
Sosial dan Dinas 

Sosial 

% 110 120 

1.4 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, 
khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap 

sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, 
dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya 

alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan 
mikro 

1.4.1 

Indeks Pemberdayaan 

Gender/ Indeks Development 
Gender (IDG) 

DP3AKKB Nilai 71,94 72,75 

1.4.2 

Persentase perempuan 

pernah kawin umur 15-49 
tahun yang proses 

Sumber: 

Susenas BPS  
data tahun 2019 

% 65,00 67,11 
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melahirkan terakhirnya di 

fasilitas kesehatan (kelompok 
penduduk 40% terbawah) 

1.4.3 

Persentase anak umur 12-23 

bulan yang menerima 
imunisasi dasar lengkap 

(kelompok penduduk 40% 
terbawah)  

Sumber: 
Susenas BPS  

data tahun 2019 

    

31,29 

1.4.4 

Prevalensi penggunaan 

metode kontrasepsi (CPR) 
semua cara pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) usia 15-49 

tahun yang berstatus kawin. 
(kelompok penduduk 40% 

terbawah)  

data tahun 2017 
sumber: BPS 

% 61,08 61,6 

1.4.5 

Persentase rumah tangga 
yang memiliki akses terhadap 

layanan sumber air minum 
layak. (kelompok penduduk 

40% terbawah)  

data tahun 2019 
sumber: BPS 

% 70,98 82,29 

1.4.6 

Persentase rumah tangga 

yang berpendapatan rendah 
mengakses rumah layak huni 

(kelompok penduduk 40% 
terbawah)  

Susenas, BPS % 86,34 38,64 

1.4.7 

Persentase rumah tangga 

yang memiliki akses terhadap 

layanan sanitasi layak. 
(kelompok penduduk 40% 

terbawah)  

sumber data: 

BPS 2019 
% 79,56 65,44 

1.4.8 

Persentase rumah tangga 

kumuh perkotaan. (kelompok 

penduduk 40% terbawah)  

sumber data: 
BPS 2019 

% 1,43 16,81 

1.4.9 

Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) SD/MI/sederajat. 

(kelompok penduduk 40% 
terbawah)  

Susenas, BPS 98,54 99,4 98,54 

1.4.10 

Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) SMP/MTs/sederajat 
(kelompok penduduk 40% 

terbawah)  

Susenas, BPS 100,00 95,77 100,00 

1.4.11 

Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) SMA/MA/sederajat. 

(kelompok penduduk 40% 

terbawah)  

Susenas, BPS NA 68,76 NA 

1.4.12 

Persentase rumah tangga 
miskin dan rentan yang 

sumber penerangan 
utamanya listrik baik dari 

PLN dan bukan PLN. 
(kelompok penduduk 40% 

terbawah) 

Susenas, BPS 99,40 97,16 99,40 
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1.4.13 
Persentase Penggunaan 

Kotrasepsi Jangka Panjang 

data tahun 2019 

sumber: Profil 
Kesehatan 

Provinsi Banten 

Tahun 2020 

NA 18,1 NA 

 

1. Tanpa Kelaparan 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 

Target 

2020 
Realisasi 2020 

2.1 

 

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua 
orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi 

rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup 
sepanjang tahun 

2.1.1 

Prevalensi kekurangan 

gizi (underweight) pada 
anak balita 

data tahun 

2018 
sumber: BPS 

   16,2 

2.1.2 Prevalensi Stunting 

sumber data: 

Studi Status 
Gizi Balita 

Kemenkes RI 

Tahun 2019 

% 23,6 24,1 

2.1.3 

Proporsi penduduk 

dengan asupan kalori 
minimum di bawah 1400 

kkal/kapita/hari 

Susenas BPS; 
Laporan 

Kementerian 
Kesehatan; 

Dinas 
Kesehatan; 

% 5,12 4,42 

2.2 

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk 

pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk 

anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi 
remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula 

2.2.1 

Prevalensi stunting 

(pendek dan sangat 
pendek) pada anak di 

bawah dua 
tahun/baduta 

Riskesdas; 
Dinas 

Kesehatan 

% 8,1 
data tahun 

2017 

sumber: BPS 

2.2.1 

Prevalensi malnutrisi 

(berat badan/tinggi 

badan) anak pada usia 
kurang dari 5 tahun, 

berdasarkan tipe 

Riskesdas; 

Dinas 
Kesehatan 

% 94,0   

2.2.2 
Prevalensi penaganan 
anemia pada ibu hamil.  

Riskesdas; 
Dinas 

Kesehatan 

% 88,00   

2.2.3 

Persentase bayi usia 
kurang dari 6 bulan 

yang mendapatkan ASI 
ekslusif 

Riskesdas; 
Dinas 

Kesehatan 

% 88,00   

2.2.4 

Kualitas konsumsi 

pangan yang 
diindikasikan oleh skor 

BPS; Dinas 

Pertanian, 
Distapang 

Skor 89,78 90,13 
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Pola Pangan Harapan 

(PPH)  dan tingkat 
konsumsi ikan 

2.3 

Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan 

produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk 
asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang 

aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, 
pengetahuan, jasa keuangan, pasar,  dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan 

non pertanian. 

2.3.1 

Nilai Tambah Pertanian 
dibagi jumlah tenaga 

kerja di sektor pertanian 

(rupiah per tenaga kerja)  

Sakernas, 

Distan, BPS 

Rupiah/ 

Tenaga 
Kerja 

 

           

56.685.817,18  

 

2.4 

Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan 

menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan  produksi dan 

produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana 

lainnya, serta  secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan 

2.4.1 

tercapainya cakupan 
optimalisasi 

pengembangan kawasan 
pertanian terpadu  

Distan; BPS % 90 
                           

90,00  

2.5 

Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan 

hewan ternak dan  peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank 

benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan  dengan baik di 

tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses  

terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan 

sumber daya genetik dan pengetahuan 

2.5.2 

Proporsi hewan ternak 
dan sejenisnya, 

diklasifikasikan 
menurut tingkat risiko 

kepunahan: berisiko, 

tidak berisiko, dan risiko 
yang tidak diketahui.  

Hewan ternak    

 

2. Kehidupan sehat dan sejahtera 

No Indikator 
Sumber 

Data 

 

Satuan 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

3.1 
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 

per 10.000 kelahiran hidup 

3.1.1 Angka Kematian Ibu 

SP/SUPAS, 

Dinas 

Kesehatan, 
BPS 

Banten 

kematian 

per 

100.000 
kelahiran 

hidup  

237,00 237 

3.1.2 

Proporsi perempuan pernah 

kawin umur 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya 

sumber 
data: BPS 

%   91,79 
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ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih.  

3.1.3 

Persentase perempuan pernah 

kawin umur 15-49 tahun yang 
proses melahirkan terakhirnya 

di fasilitas kesehatan.  

sumber 
data: BPS 

% 86,00 86,69 

3.1.4 
Persentase Persalinan difasilitas 

pelayanan kesehatan 

Dinas 
Kesehatan, 

BPS 
Banten 

% 88,00 95,89 

3.1.5 

Jumlah dokter/Dokter gigi, 
Tenaga kesehatan masyarakat 

yang direkrut dan ditingkatkan 
kompetensinya.  

Dinas 
Kesehatan, 

BPS 
Banten 

% 470 441 

3.2 

Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat 

dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal 
setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 

25 per 1000.  

3.2.1 Angka Kematian Bayi 

data tahun 

2019 
sumber: 

Profil 
Kesehatan 

2020 

per 1000 
kelahiran 

hidup 

29 2,3 

3.2.2 
Angka Kematian Neonatal (AKN) 

per 1000 kelahiran hidup. 

SDKI, 

Dinas 
Kesehatan 

kematian 
per 1000 

kelahiran 

hidup 

 4,7 

3.2.3 
Angka Kematian Balita (AKBa) 

per 1000 kelahiran hidup. 

SDKI, 
Dinas 

Kesehatan 

kematian 
per 1000 

kelahiran 
hidup 

  

3.2.4 

Persentase Kabupaten / kota 
yang mencapai 80% imunisasi 

dasar lengkap 

Data 

Tahun 
2018 

Sumber: 

BPS 

% 100 87,5 

3.3 

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit 

tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta 

penyakit menular lainnya 

3.3.1 prevalensi HIV 

data tahun 

2019 

sumber: 
Profil 

Kesehatan 
2020 

% <0.50 0.33  

3.3.2 
Persentase keberhasilan 
pengobatan Tuberculosis 

data tahun 

2019 
sumber: 

Profil 

% 90,00 96,2 
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Kesehatan 

2020 

3.3.3 
jumlah Kabupaten/kota dengan 

eliminasi malaria 

sumber 
data: Dinas 

Kesehatan 

% 90,00 75 

3.3.4 
 Jumlah Kabupaten/Kota 
dengan eliminasi kusta 

sumber 
data: Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 
/Kota 

6 
Kab/Kota 

7 
Kab/Kota 

3.3.5 
jumlah Kabupaten/kota dengan 

eliminasi filariasis 

Data tahun 
2018 

sumber: 
BPS 

Kabupaten 

/Kota 
1 4 

3.4 

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat 

penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan 
kesehatan mental dan kesejahteraan 

3.4.1 
Pesentase Merokok usia kurang 

dari usia 18 tahun 

Riskesdas, 
Dinas 

Kesehatan 

% 5,30 0.4 

  

Persentase Merokok Pada 

Penduduk Umur ≥ 15 Tahun 
Menurut Provinsi (Persen) 

data tahun 
2020 

sumber 
data: BPS 

%   31,58 

3.4.2 Prevalensi tekanan darah tinggi.  

data 2018 
Sumber: 

Riskesdas 
2019 

% 23,28 29,47 

3.4.3 

meningkatnya prevalensi 

obesitas pada penduduk usia 18 
tahun ke atas 

Riskesdas, 

Dinas 
Kesehatan 

% 15,40   

3.4.4 
Angka kematian akibat bunuh 

diri (insidens rate) 

Laporan 

Bulanan 
Keswa 

Kab/Kota 
tahun 

2020 

kematian 
per 1000 

penduduk  

  

3 

3.4.5 

Jumlah Kabupaten/kota yang 

memiliki puskesmas yang 
menyelenggarakan upaya 

kesehatan jiwa.  

Data 
Tahun 

2019 

Sumber: 
Profil 

Kesehatan 
Banten 

2020 

Kabupaten 
/kota 

  

8 
Kab/Kota 

3.5 
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk 

penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan 

3.5.1 
Penjemputan/Pemulangan 

Korban Penyalahgunaan Obat 

 Dinas 
Sosial, 

BNNP 
Banten 

Orang 663,00   
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3.5.2 
Jumlah Lembaga korban NAPZA 
yang mendapatkan rehabilitasi 

sosial 

 Dinas 

Sosial, 
BNNP 

Banten 

Unit 4 4 

3.5.3 
Persensate masyarakat yang 
terpapar informasi P4GN  

 Dinas 

Sosial, 
BNNP 

Banten 

%     

3.5.4 
Cakupan PSKS yang meningkat 
Partisipasi sosialnya 

Dinas 
Sosial 

Orang 
                      

1.483  
517 

 

 

 

3. Pendidikan berkualitas 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

4.1 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian 
pembelajaran yang relevan dan efektif 

4.1.1 
Persentase SD/MI 

berakreditasi minimal B.  

NPD (Neraca 

Pendidikan 
Daerah) 

% 65 68,5 

4.1.2 
Persentase SMP/MTs 

berakreditasi minimal B.  

NPD (Neraca 
Pendidikan 

Daerah) 

% 68,64 70,55 

4.1.3 
Persentase SMA/Sederajat 

berakreditasi minimal B.  

BAN-SM (Badan 
Akreditasi 

Nasional Sekolah 

Menengah) 

% 70,00 74,52 

4.1.4 
Angka partisipasi kasar 
(APK) SD/sederajat  

BPS % 112,57 107,24 

4.1.5 
Angka partisipasi kasar 

(APK) SMP/sederajat 
BPS % 94,12 107,371 

4.1 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian 
pembelajaran yang relevan dan efektif 

4.1.6 
Persentase SD/MI 
berakreditasi minimal B.  

NPD (Neraca 
Pendidikan 

Daerah) 

% 65 68,5 

4.1.7 
Persentase SMP/MTs 
berakreditasi minimal B.  

NPD (Neraca 

Pendidikan 
Daerah) 

% 68,64 70,55 

4.1.8 
Persentase SMA/Sederajat 

berakreditasi minimal B.  

BAN-SM (Badan 

Akreditasi 
% 70,00 74,52 
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Nasional Sekolah 

Menengah) 

4.1.9 
Angka partisipasi kasar 

(APK) SD/sederajat  
BPS % 100 107,24 

4.2 
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap 
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang 
berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar 

4.2.1 
Angka Partisipasi Kasar 
(APK) Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD).  

 Susenas Kor 
BPS, Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Kabupaten/Kota 
Kementerian 

Agama  

% 76,45 38,91 

4.3 

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap 
pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan 
berkualitas. 

4.3.1 
Angka partisipasi kasar 

(APK) Sekolah menengah  

 Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten , 

Susenas BPS, 

Kementerian 
Agama 

% 75,46 88,13 

4.3.2 

Presentase Lulusan SMA 

yang Melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi 

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan  

% 50,00 51,08 

4.4 
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang 
dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik 

dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan 

4.4.1 

Cakupan Kelompok/ 
Organisasi Kepemudaan 

dan kewirausahaan 
pemuda Mandiri 

Dispora % 85,00 75,8 

4.4.2 
Persentase SMK yang 

Menerapkan link and Match 

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

% 

51,00 61 

4.4.3 
Persentase Lulusan SMK 
yang Terserap di Pasar 

Kerja 

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan 

% 

80,00 51,01 

4.6 

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, 
termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara 

berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang 

kepulauan kecil 

4.6.1 
Persentase guru (TK, SD, 
SMP, SMA, SMK, dan PLB) 

yang bersertifikat pendidik.  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

% 69,80 70,30 
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Provinsi dan 

Dapodik 

4.6.2 
Jumlah guru TK/TKLB 

yang bersertifikat pendidik.  

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan 

Dapodik 

Orang 1088 3627 

4.6.3 
Jumlah guru SD/SDLB 

yang bersertifikat pendidik.  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  

Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan 

Dapodik 

Orang 100,00 

  

4.6.4 
Jumlah guru SMP/SMPLB 
yang bersertifikat pendidik.  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

Provinsi, dan 

Dapodik 

Orang 100,00 

  

4.6.5 
Jumlah guru SMA/SMALB 
yang bersertifikat pendidik.  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan 
Dapodik 

% 98,1 41,60 

4.6.6 
Jumlah guru SMK yang 

bersertifikat pendidik.  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Provinsi dan 

Dapodik 

% 67,31 28,01 

4.6.7 
Persentase guru Dikmas 
dengan kualifikasi minimal 

S1/D4  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan 

Dapodik 

% 0 0 

4.6.8 
Jumlah guru TK/TKLB  
dengan kualifikasi minimal 

S1/D4  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan 
Dapodik 

Orang 1061 848 

4.6.9 

Persentase guru Dikdas 

dengan kualifikasi minimal 

S1/D4  

Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan  
Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan 
Dapodik 

% 100 97,09 
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4.6.10 

Persentase guru 

SMP/SMPLB  dengan 
kualifikasi minimal S1/D4  

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan 
Dapodik 

% 100 97,09 

4.6.11 

Persentase guru Dikmen 

dengan kualifikasi minimal 
S1/D4  

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan 

Dapodik 

% 100 100 

4.6.12 
Persentase guru 
SMA/SMALB dengan 

kualifikasi minimal S1/D4  

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan   

Provinsi dan 
Dapodik 

% 100 100 

4.6.13 
Persentase guru SMK  
dengan kualifikasi minimal 

S1/D4  

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan   

Provinsi dan 

Dapodik 

% 100 100 

 

4. Kesetraraan Gender 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun 

5.1.1 
Cakupan perencanaan 

responsif gender  

Bappeda, 
DP3AKKB, Dinas 

Sosial,  

Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dokumen 59,17 100 

5.2 

Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang 

publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta 

berbagai jenis eksploitasi lainnya 

5.2.1 

Korban kekerasan terhadap 

perempuan yang mendapat 

layanan komprehensif. 

Bappeda, 

DP3AKKB, Dinas 

Sosial, Biro 
Kesra, P2TP2A, 

KPAI Banten, 
Komnas HAM, 

Polda Banten, 
Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

%   

5.2.2 Proporsi perempuan 
dewasa dan anak 

perempuan (umur 15-64 
tahun) mengalami 

Bappeda, 
DP3AKKB, Dinas 

Sosial, Biro 
Kesra, P2TP2A, 

%   
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kekerasan (fisik, seksual, 

atau emosional) oleh 
pasangan atau mantan 

pasangan dalam 12 bulan 

terakhir. 

KPAI Banten, 

Komnas HAM, 
Polda Banten, 

Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

5.2.3 
Prevalensi kekerasan 

terhadap anak perempuan 
    

 
jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak tahun 2018 
DP3AKKB jumlah 370  

5.3 
Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin 
pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1tahun) 

5.3.1 

Proporsi perempuan umur 

20-24 tahun yang berstatus 

kawin atau berstatus hidup 
bersama sebelum umur 15 

tahun dan sebelum umur 
18 tahun. 

Susenas BPS, 
DP3AKKB 

% 

    

  

Proporsi Perempuan Umur 

20-24 Tahun Yang 
Berstatus Kawin Atau 

Berstatus Hidup Bersama 

Sebelum Umur 18 Tahun 
Menurut Provinsi (Persen) 

data tahun 2020 

sumber data: 
BPS 

  

  

6,23 

5.3.2 
Median usia kawin pertama 
perempuan pernah kawin 

umur 25-49 tahun.  

SDKI, DP3AKKB % 

    

5.3.3 

Meningkatnya median usia 
kawin pertama perempuan 

(pendewasaan usia kawin 

pertama) pada tahun 2019 
menjadi 21 tahun (2012: 

20,1tahun) 

SDKI, DP3AKKB % 21 

  

5.3.4 

Angka kelahiran pada 
perempuan umur 15-19 

tahun (Age Specific Fertility 
Rate/ASFR).  

SDKI, DP3AKKB %   

  

5.3.5 
Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SMA/SMK/MA/ 

sederajat. 

Susenas BPS, 
Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

% 75,46 73,35 

5.5 

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi 

perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam 
kehidupan politik, ekonomi 

5.5.1 
Persentase Keterlibatan 

Perempuan di Parleman 

BPS Banten, 

DP3AKKB 
 % 15,29 17,65 
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5.5.2 
Proporsi perempuan yang 

berada di posisi managerial 

data tahun 2020 

sumber data: 
BPS 

  33,89 

5.5.3 
Persentase Peningkatan 
Kontribusi Perempuan Di 

Bidang Ekonomi 

 % 32,13 31,29 

5.5.4 
Persentase Peningkatan 
Partisipasi Lembaga 

Pemberdayaan Perempuan 

 % 16,67  

5.6 

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak 
reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme ofAction 

oftheInternational Conference on Population and Development andthe Beijing 
Platformserta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. 

5.6.1 

Unmeet need KB 

(Kebutuhan Keluarga 
Berencana) KB yang tidak 

terpenuhi) 

data tahun 2017 
sumber data: 

BPS 

% 10,12 9,80 

5.6.2 

Pengetahuan dan 

pemahaman Pasangan Usia 
Subur (PUS) tentang 

metode kontrasepsi modern 

data tahun 2017 

sumber data: 
BPS 

% NA 99,8 

5.6.3 

Peraturan Daerah  yang 
menjamin perempuan 

umur 15-49 tahun untuk 
mendapatkan pelayanan, 

informasi, dan pendidikan 

terkait kesehatan dan 
reproduksi. 

Kemenkumham Dokumen 1 

  

5.7 
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi  untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 

5.7.1 
Proporsi individu yang 
menguasai/ memiliki 

telepon genggam.  

data tahun 2020 
sumber data: 

BPS 

%   58,52 

5.7.2 

Persentase penyediaan 

perangkat teknologi 
informasi dan komunikasi 

(TIK) 

Dinas 
Komunikasi, 

Informatika, 
Statistik dan 

Persandian 

% 67,31 54,11 

 

5. Air bersih dan sanitasi layak 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

6.1 
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang 
aman dan terjangkau bagi semua 

6.1.1 

Persentase rumah tangga 

yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber 

air minum layak.  

data tahun 2020 
Sumber: BPS 

% 76,15 92,87 
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6.1.2 

Kapasitas prasarana air 

baku untuk melayani 
rumah tangga, perkotaan 

dan industri 

Dinas PU, Dinas 
SDAM, dan 

PDAM 

m3/detik 
(%) 

100   

6.1.3 

Proporsi populasi yang 

memiliki akses layanan 
sumber air minum aman 

dan berkelanjutan. 

data tahun 2020 
Sumber: BPS 

% NA 82 

6.2 

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di 

tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum 
perempuan, serta kelompok masyarakat rentan 

6.2.1 

Proporsi populasi yang 
memiliki fasilitas cuci 

tangan dengan sabun dan 
air. 

data tahun 2020 

Sumber: BPS 
% NA 78,36 

6.2.2 

Persentase rumah tangga 

yang memiliki akses 
terhadap layanan sanitasi 

layak. 

data tahun 2020 
Sumber: BPS 

% 75,57 82 

6.2.3 

Jumlah desa/kelurahan 

yang melaksanakan 
Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM). 

Dinas Kesehatan % 100,00 100 

6.2.4 

Cakupan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah yang 

Layak Huni Bagi Korban 
Bencana dan Relokasi 

Korban Provinsi 

Dinas 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

% 100,00 100 

6.2.5 
Luas Kawasan Kumuh 
yang ditata 

Dinas 

Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

Ha 274,60 256,41 

6.3 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, 

menghilangkan pembuangan,  dan meminimalkan pelepasan material dan bahan 
kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan 

secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang 

daur ulang yang aman secara global 

6.3.1 

Cakupan Penyediaan 
Pelayanan Pengolahan Air 

Limbah Domestik Regional 
Lintas Kabupaten /Kota 

Dinas PRKP % 5,00 1,00 

6.3.2 

Cakupan penyediaan 
perumahan dan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum 
(PSU) permukiman 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

% 33,33 33,33 

6.3.3 

Cakupan penyediaan 

prasarana persampahan 
Regional 

Dinas 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

% 20,00 5,00 
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6.3.4 

Persentase peningkatan 

pelayanan Laboratorium 
Lingkungan 

Dinas LHK % 16,90 17,17 

6.3.5 
Kualitas air sungai sebagai 

sumber air baku 
Dinas LHK Sungai     

6.3.6 Indes kualitas air Dinas LHK nilai 52,50 54,83 

6.5 
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua 
tingkatan 

6.5.1 

Luas pengembangan hutan 

serta peningkatan hasil 
hutan bukan kayu (HHBK) 

untuk pemulihan kawasan 

DAS 

Dinas LHK Ha     

6.5.2 

Peningkatan Konservasi 

dan Tata Kelola DAS 

(Kawasan/DAS) 

Dinas LHK DAS 20,00 36% 

6.5.3 
Cakupan Pemulihan 

Pencegahan Abrasi 
Dinas PUPR % 62,56 62,46 

6.5.4 
Cakupan Pemulihan 

Pencegahan banjir 
Dinas PUPR % 31,89 31,89 

6.5.5 

Jumlah DAS Prioritas yang 
meningkat jumlah mata 

airnya melalui konservasi 

sumber daya air di daerah 
hulu DAS serta sumur 

resapan 

Dinas LHK DAS 5 4 

6.5.6 

Peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam 

perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 

hidup 

Dinas LHK Kelompok 68,00 100 

6.6 
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, 

termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau 

6.6.1 
Jumlah danau yang 
ditingkatkan kualitas 

airnya.  

Dinas LHK Danau 1 1 

6.6.2 

Luas Lahan kritis yang 

terehabilitasi wilayah 
Lebak dan Tangerang 

Dinas LHK Ha 2500,00  3358,01  

6.6.3 

Luas Lahan kritis yang 

terehabilitasi Wilayah 
Pandeglang, Serang dan 

Cilegon 

Dinas LHK HA 2500,00  2542,88  
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6.6.4 
Luas lahan kritis dalam 

KPH yang direhabilitasi 
Dinas LHK Ha 5000 5900,89 

6.6.5 
Persentase Peningkatan 
fungsi hutan bagi 

masyarakat 

Dinas LHK % 10,00 25,38 

 

6. Energi bersih dan terjangkau 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 
Target 2020 

Realisasi 
2020 

7.1 
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, 
andal dan modern 

7.1.1  Rasio elektrifikasi.  
sumber data: 

Dinas ESDM 
%  99,00 99,46 

7.1.2  

Jumlah Pelanggan 

Listrik Rumah 
Tangga menurut 

klasifikasi tarif 

1. Sumber data: 
Dinas ESDM 2020 

2. Sumber data: 
BPS (digabung 

dengan industri 

dan bisnis) 

Pelanggan 
       

3.088.236,0  

 1. 

3.223.519 
2. 

3.496.958 

7.1.3 
Kebutuhan listrik 
per kapita. 

Susenas BPS; 
Distapang;PSDM 

kwh 679 

  

7.1.4 
Cakupan Pelayanan 

Listrik Perdesaan 
Dinas ESDM 

Satan 

Sambungan 
(SS) 

10.000,00 8.235 

7.1.5 

Pelaku usaha 

ketenagalistrikan 
yang memenuhi 

standar 

Dinas ESDM % 29,92 54,17 

7.2 
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam 
bauran energi global 

7.2.1 

Pembangunan 
Pembangkit dan 

Reaktor dari Energi 
Terbarukan 

Dinas ESDM, BPS UNIT  1,00 0,0 

 

7. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

8.1 
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi 
nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik 

bruto per tahun di negara kurang berkembang  

8.1.1 
Laju pertumbuhan 
PDB per kapita  

Data tahun 2020 
sumber data: BPS 

% 5.80 -3,38 
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8.1.2  PDRB per kapita  
BPS (Banten 

dalam angka)  
Juta Rupiah   NA 

                   

47.600.000  

8.2 
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, 
peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang 

memberi nilai tambah tinggi dan padat karya 

8.2.1 

Laju pertumbuhan 
PDRB per tenaga 

kerja/Tingkat 
pertumbuhan PDB 

riil per orang 

bekerja per tahun 

BPS   % 5.80 -3,38 

8.2.2 

Meningkatnya 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

 4,42 4,59 

8.2.3 

Capaian Pelatihan 

dan Kompetensi 

Kerja Berbasis 
Masyarakat 

Dinas Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi 

% 1,13 3,29 

8.3 

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, 

penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, 

termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.  

8.3.1  

Jumlah Penduduk 
Berumur 15 Tahun 

Ke Atas yang 

Bekerja Selama 
Seminggu yang Lalu 

Menurut Lapangan 
Pekerjaan Utama 

dan Jenis Kelamin 
di Provinsi Banten 

BPS(Banten 
dalam angka) 

orang  PM 
                      

5.552.170  

8.3.2  

Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi yang 
inklusif dan 

berkelanjutan, 
kesempatan kerja 

yang produktif dan 
menyeluruh, serta 

pekerjaan yang 
layak untuk semua 

Diskop UMKM kegiatan  1 1 

8.5 

Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang 

layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan 
penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.  

8.5.1 
Upah minimun 

Provinsi Banten 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 
Transmigrasi 

Rupiah  2.460.996 

8.5.2 
Capaian 

Pengupahan dan 

Dinas Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi 

% 10,00 10,00 
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Kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

8.5.3 
Tingkat 

pengangguran 
RPJMD % 8,19 10,64 

8.6 
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak 
bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.  

8.6.1 

Informasi Pencari 
Kerja Dirinci 

Menurut Tingkat 
Pendidikan di 

Provinsi Banten 

BPS/Dinas 

Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Orang PM 
97.266.... 

th 2017 

8.6.2 
Capaian 
Kesempatan Kerja 

Dinas Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi 

% 15,86 18,11 

8.9 

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk 

mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan 

mempromosikan budaya dan produk lokal 

8.9.1 

Proporsi kontribusi 

pariwisata terhadap 
PDRB 

BPS % PM 2,89 

8.9.2 
Jumlah wisatawan 

mancanegara 

data tahun 2017 
sumber data: 

2017 

Orang PM 403.463 

8.9.3 

Persentase 
peningkatan nilai 

PDRB sektor 

Pariwisata 

data tahun 2019 

sumber data: 
Dispar banten 

% 2,99 2,91 

8.9.4 

Jumlah kunjungan 

wisatawan 

nusantara. 

data tahun 2019 
sumber data: BPS 

Orang 
(Ribuan) 

16.361 11.390.512 

8.9.5 

Rata-Rata 

Pengeluaran 
Wisatawan 

Dinas Pariwisata Rupiah 4.044.827 3.882.738 

8.9.6 

Jumlah pekerja 

pada industri 
pariwisata dalam 

proporsi terhadap 
total pekerja 

BPS (Nesparnas) % PM  

8.10 
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan 

memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua 

8.10.1 

Jumlah  ATM per 

100.000 penduduk 
dewasa 

data tahun 2018 

sumber data: 
bank indonesia 

Unit PM 1218 
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8.10.2 

Jumlah kantor bank  

per 100.000 
penduduk dewasa 

Bank Indonesia 

(SSKI) 
Unit PM  

8.10.3 
Rata-rata jarak 
lembaga keuangan 

(Bank Umum) 

BPS (Podes)   Km PM  

8.10.4 
Proporsi kredit 
UMKM terhadap 

total kredit 

Dinas Koperasi 
dan UMK 

% PM 14,22 

8.10.5 
Indeks Keuangan 
Inklusif 

BPKAD Nilai 2,80  

8.10.6 
Capaian Koperasi 

Aktif 

data tahun 2020 

sumber data: BPS 
% 6,00 50,3 

8.10.7 

Persentase Usaha 

Kecil yang bermitra 
secara aktif dengan 

dunia usaha lain 

Dinas Koperasi 
dan UMK 

% 1,00 1,00 

 

8. Industri, inovasi dan infrastruktur 

No Indikator Sumber Data 
 

Satuan 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

9,1 

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan 

tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses 

yang terjangkau dan merata bagi semua.  

9.1.1 
Kondisi mantap jalan 

nasional. 

data tahun 2020 
sumber data: 

Kementerian 
PUPR 

km PM 522,25 

9.1.2 
Panjang Jalan 
Provinsi 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

km PM  

9.1.3 

Persentase Jalan 

Provinsi Dalam 
Kondisi Mantap 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

% 100,00 93,692 

9.1.4 
Persentase Jembatan 
Provinsi Dalam 

Kondisi Mantap 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

% 93,50 93,50 

9.1.5 
Panjang jalur kereta 
api. 

BPS(Banten 
dalam angka) 

km PM  

9.1.6 Jumlah bandara. 
BPS(Banten 
dalam angka) 

unit PM 1 
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9.1.7 
Jumlah dermaga 

penyeberangan 

BPS(Banten 

dalam angka) 
unit 16  

9.1.8 
Jumlah pelabuhan 

strategis. 

BPS, Dinas 

Kelautan 
lokasi 6  

9.2 

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, 
secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan 

produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua 
kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.  

9.2.1 

Proporsi nilai tambah 
sektor industri 

pengolahan non 
migas terhadap PDB 

dan perkapita. 

Dinas 

Perindustrian 
dan Perdagangan 

% PM  

9.2.2 

Laju pertumbuhan 
PDRB industri 

pengolahan non 

migas. 

Dinas 

Perindustrian 
dan Perdagangan 

% 4,20  

9.2.3 

Proporsi tenaga kerja 
pada sektor industri 

pengolahan non 
migas. 

Dinas 
Perindustrian 

dan Perdagangan 

% PM  

9.2.4 
Surplus Neraca 

Perdagangan 

BPS, Dinas 

Perindustrian 
dan Perdagangan 

Trilyun Rp 3.274,72 951,97 

9.3 
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara 
berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan 

mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.  

9.3.1 

Proporsi nilai tambah 
industri kecil 

terhadap total nilai 

tambah industri. 

Dinas 

Perindustrian 
dan Perdagangan 

% PM  

9.3.2 

Proporsi industri 

kecil dengan 
pinjaman atau kredit. 

Komite 
Kebijakan KUR 

Rp (juta) PM  

9.3.3 

Akses informasi dan 

perluasan jaringan 
pasar ekspor 

Dinas 

Perindustrian 
dan Perdagangan 

Pengusasa 6,00 6,00 

9.4 

Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat 

berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi 
yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, 

yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.  

9.4.1 Emisi Rumah Kaca 

Dinas 
Lingkungan 

Hidup, 

Kementerian LH  

GgCO2   1634,18 

9.4.2  

Persentase 
Perubahan Emisi 

CO2/Emisi Gas 
Rumah Kaca.  

Dinas 
Lingkungan 

Hidup, 
Kementerian LH 

% PM 
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9.5 

Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di 

semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, 
mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja 

penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan 

publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.  

9.5.1 

Proporsi penduduk 

yang terlayani mobile 

broadband. 

Susenas BPS % PM  

9.5.2 

Proporsi individu 

yang 
menguasai/memiliki 

telepon genggam. 

Susenas BPS % PM 64.40 

9.5.3 
Proporsi individu 
yang menggunakan 

Internet. 

Susenas BPS % 65,77 58.63 
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BAB III 

TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN/ SDGs 

 

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan 

Tujuan Tanpa Kemiskinan dalam TPB adalah mengakhiri segala bentuk 

kemiskinan di mana pun. 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan 

September 2020, angka kemiskinan Provinsi Banten adalah sebesar 6,63 

persen. Angka ini meningkat 1,69 poin dibandingkan dengan periode 

sebelumnya yang sebesar 4,94 persen. Angka kemiskinan tersebut tidak 

mencapai target RAD yang sebesar 5,12%. Secara umum, angka 

kemiskinan di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 menunjukkan 

kecenderungan turun, dan baru pada tahun 2020 meningkat secara 

signifikan. Target dan realisasi Angka Kemiskinan di Provinsi Banten 

disajikan pada tabel berikut: 

 

 

    Sumber: RAD SDGs dan BPS, diolah 

 

Secara lebih detail, sebagian besar target kinerja Tujuan 1 masih belum 

terwujud. Adapun indikator kinerja yang tercapai adalah pada sub tujuan 

1.4.5 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan 

sumber air minum layak pada kelompok penduduk 40% terbawah, sub 

5,25
5,13 5,00 5,12

5,59

5,25

4,94

6,63

2017 2018 2019 2020

Target Realisasi
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tujuan 1.4.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/sederajat pada 

kelompok penduduk 40% terbawah, serta sub tujuan 1.4.12 Persentase 

rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya 

listrik baik dari PLN dan bukan PLN pada kelompok penduduk 40% 

terbawah. Beberapa data sektoral juga masih belum tersedia. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti: Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 yang mengalami 

kontraksi sebesar -5,77 persen, meskipun tidak berkorelasi langsung. 

Selain itu, angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh Nilai Tukar Petani 

(NTP) September 2020 sebesar 101,97 yang turun dibandingkan dengan 

Maret 2020 sebesar 106,01.  

Angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh Inflasi Pedesaan periode Maret 

2020-September 2020 sebesar 0,38 persen, meningkat dibandingkan 

inflasi umum periode Maret 2020-September 2020 sebesar 0,30 persen. 

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan angka 

kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang meningkat 

sebesar 2,53 poin, menjadi 10,64 persen pada Agustus 2020, 

dibandingkan periode sebelumnya pada Agustus 2019 yang sebesar 8,11 

persen. 

Dengan masih adanya beberapa indikator yang tidak tersedia data 

sektoralnya, perlu penyempurnaan penyelarasan indikator TPB dengan 

indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan penganggaran. 

c. Kebijakan dan strategi 

Strategi penganggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, sebagaimana 

dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Provinsi Banten 2020-2022, adalah dengan lima strategi 

utama, yaitu Perluasan kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar, 

Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan kapasitas, Perlindungan sosial, 

dan Penataan kelembagaan. 

Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang akan 

dilaksanakan secara terpadu, terukur, terintegrasi dan sinergis 

berdasarkan pada prinsip koordinasi lintas pemangku kepentingan dan 

dikelola sebagai sebuah gerakan bersama, adalah pengembangan 

kelembagaan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemenuhan 

hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan 
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gender, serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) untuk 

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan 1, upaya yang perlu dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah peningkatan perlindungan sosial 

dan pelayanan dasar yang berkualitas, penguatan tata kelola dan 

kelembagaan yang sinergis, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang berkelanjutan. Agar operasional, upaya ini perlu diintegrasikan 

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Upaya percepatan pencapaian Tujuan 1 juga perlu sinkronisasi dengan 

strategi percepatan pencapaian TPB dalam RAN, dalam rangka 

Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas, yaitu: 

Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi 

penduduk miskin dan rentan, Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran 

yang mendorong peningkatan keuangan inklusif, serta Pengembangan 

kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif. 

Untuk Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis, percepatan 

pencapaian Tujuan 1 juga perlu sinkronisasi dengan strategi percepatan 

pencapaian TPB dalam RAN, yaitu Penguatan Tim Koordinasi Daerah 

untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs. 

Pemantapan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang terhubungkan 

dengan basis data kependudukan dan JKN, Pengembangan sistem data 

dan layanan satu pintu untuk sinergi program-program pusat dan daerah 

dalam penanggulangan kemiskinan, serta Peningkatan kapasitas Pemda 

dalam analisis, perencanaan dan penganggaran untuk percepatan 

penanggulangan kemiskinan. 

Sedangkan untuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan, percepatan pencapaian Tujuan 1 perlu sinkronisasi dengan 

strategi percepatan pencapaian TPB dalam RAN, yaitu Mendorong 

kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, 

pendampingan, penyuluhan, dan mentoring, Peningkatan aset produktif 

bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan 

dan pengelolaan lahan, misalnya melalui perhitungan sosial dan Reforma 

Agraria, Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk 

mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat, serta 
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Pengembangan usaha sosial rintisan untuk mengentaskan permasalahan 

sosial masyarakat. 

 

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan 

Tujuan Tanpa Kelaparan adalah menghilangkan kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian 

berkelanjutan. 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan tanpa kelaparan, yaitu mencapai ketahanan pangan dan nutrisi 

yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan dapat dilihat 

secara umum dari angka prevalensi stunting. 

Berdasarkan Hasil Prediksi Angka Stunting Tahun 2020 Tingkat Nasional 

dan Provinsi, modelling prediksi statistik menunjukkan penurunan angka 

stunting di Provinsi Banten sebesar 2,26 poin, dari 24,1% pada tahun 

2019, menjadi 21,84% pada tahun 2020. Prediksi Angka Stunting ini 

menunjukkan capaian yang lebih rendah dari target dalam RAD TPB 

Provinsi Banten yang sebesar 24,6 dan 23,6 pada tahun 2019 dan 2020. 

Tren pencapaian target penurunan angka stunting disajikan pada grafik 

berikut: 

 

Sumber: RAD TPB Provinsi Banten, Prediksi Angka Stunting, diolah. 

Adapun secara lebih detail, capaian yang lebih baik dari target juga 

ditunjukkan pada sub-sub tujuan, misalnya Sub tujuan 2.1.3 Proporsi 

penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 

kkal/kapita/hari, serta Sub tujuan 2.2.4 Kualitas konsumsi pangan, yang 

24,6

23,6

29,6

26,6

24,1

21,84

2017 2018 2019 2020

Target Realisasi
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diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan tingkat konsumsi 

ikan, serta sub tujuan 2.4.1 tercapainya cakupan optimalisasi 

pengembangan kawasan pertanian terpadu. Adapun sub-sub tujuan yang 

lain, targetnya masih belum tercapai atau datanya belum tersedia. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Untuk mencapai Tujuan Tanpa Kelaparan, salah satu tantangan utama 

dalam adalah tingginya harga makanan bergizi, sehingga sebagian besar 

rumah tangga tidak mampu menerapkan pola makan sehat dengan harga 

terjangkau. Oleh karenanya, peningkatan ketahanan pangan perlu 

disertai perbaikan atas akses ekonomi terhadap pangan itu sendiri, 

seperti pembangunan infrastruktur, khususnya pada kelompok atau 

kawasan miskin. Perlu juga mengurangi ketimpangan akses dalam 

mendapatkan bahan makanan dan asupan nutrisi antar-kawasan di 

Provinsi Banten. 

Untuk mengurangi prevalensi balita wasting, diperlukan kebijakan 

perluasan akses terhadap makanan benutrisi tinggi, misalnya melalui 

program bantuan pangan dan suplemen makanan bagi kelompok miskin 

dan rentan yang tepat sasaran. Selain itu, perlu digalakkan perilaku pola 

makan sehat bernutrisi tinggi dan seimbang, pola asuh anak yang benar, 

juga peningkatan pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar lengkap 

Sedangkan untuk percepatan penurunan stunting, diperlukan 

pendekatan multisektoral, dengan intervensi nutrisi yang terintegrasi 

pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, termasuk penyediaan nutrisi 

lengkap bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif dan MPASI 

yang benar, pemantauan pertumbuhan, peningkatan akses terhadap 

sanitasi dan air minum layak, perkembangan anak usia dini, dan 

menggalakkan pola asuh anak yang benar. 

Ketersediaan data sektoral pada beberapa indikator masih menjadi 

tantangan, sehingga perlu penyempurnaan penyelarasan indikator TPB 

dengan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan penganggaran. 

c. Kebijakan dan strategi 

Untuk mewujudkan Tujuan Tanpa Kelaparan, kebijakan yang ditempuh 

oleh Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam RAD 

TPB, adalah melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan 

keterjangkauan pangan, serta perlindungan konsumen pangan. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi Meningkatkan 
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ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan ketersediaan pangan, 

mengoptimalkan sumberdaya pangan, serta cadangan pangan dan 

distribusi pangan, Menjaga stabilitas harga pangan, serta Meningkatkan 

dukungan Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan 

stok pangan daerah. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Tanpa Kelaparan, terutama 

pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, 

bergizi, beragam, dan aman, diperlukan jaminan pemenuhan pangan 

pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terkena bencana. 

Upaya-upaya dapat ditujukan pada Penyediaan bahan pangan terutama 

dari produksi pangan lokal, melalui peningkatan produktivitas, 

perlindungan lahan pangan, peningkatan kualitas lahan dan air, serta 

pengembangan budidaya ramah lingkungan. Selain itu, Efisiensi 

distribusi/logistik dan stabilisasi harga pangan, misalnya melalui 

pemantapan cadangan pangan pemerintah, operasi pasar. Percepatan 

juga dapat dilakukan melalui Peningkatan kualitas konsumsi dan 

keamanan pangan dan gizi, seperti promosi/kampanye pola pangan 

sehat, penyediaan infrastruktur keamanan pangan. Serta melalui Sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi melalui peningkatan efisiensi sistem 

informasi dan penanganan bencana yang terkait dengan pangan dan gizi, 

dan pengembangan kelembagaan sosial. 

  

3.3. Tujuan 3 Kehidupan yang sehat dan sejahtera 

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan 

Seluruh Penduduk Semua Usia 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Salah satu bentuk bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencapai agenda pembangunan global tahun 2030 

adalah mengurangi angka kematian bayi. Secara umum, tren angka 

kematian bayi di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Sumber: RAD TPB Provinsi Banten, BPS, diolah 

Capaian kinerja Angka kematian bayi menunjukkan tren perbaikan, dari 

1,29 pada tahun 2019 menjadi 1,12 pada tahun 2020. 

Selain angka kematian bayi, capaian kinerja yang menunjukkan tren 

perbaikan pada Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera, adalah indikator 

kinerja pada sub tujuan 3.1.3 Persentase perempuan pernah kawin umur 

15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan, 

sub tujuan 3.1.4 Persentase Persalinan difasilitas pelayanan Kesehatan, 

sub tujuan 3.3.1 prevalensi HIV, sub tujuan 3.3.2 Persentase 

keberhasilan pengobatan Tuberculosis, sub tujuan 3.3.4  Jumlah 

Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta, sub tujuan 3.3.5 jumlah 

Kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis, sub tujuan 3.4.1 Pesentase 

Merokok usia kurang dari usia 18 tahun, serta sub tujuan 3.5.2 Jumlah 

Lembaga korban NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Adapun 

sub tujuan yang lain, belum mencapai target atau datanya belum tersedia. 

a. Tantangan dan pembelajaran 

Tantangan pada Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah karena 

penyebabnya yang multi faktor. Misalnya, Angka Kematian Ibu (AKI) per 

100.000 kelahiran hidup beragam 

dari mulai faktor pelayanan fasilitas kesehatan hingga faktor sosial-

ekonomi dan kultural. para perempuan yang menikah di usia muda 

memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian saat 

melahirkan. Tenaga kesehatan profesional sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kematian saat persalinan. Namun begitu, masih 

26,2 25,5 24,7

1,29 1,12
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terdapat ketimpangan akan cakupan tenaga kesehatan profesional antar-

wilayah di Provinsi Banten. Kurangnya akses terhadap pelayanan 

Kesehatan berkualitas juga dapat meningkatkan angka kematian ibu. 

Kendala geografis, khususnya di wilayah selatan Banten juga 

menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, 

khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. 

Penurunan AKBa yang signifikan didorong oleh meningkatnya status gizi 

anak-anak dan menurunnya tingkat kemiskinan. Menurunkan angka 

kematian bayi juga menjadi tantangan yang sulit karena penyebab 

kematian bayi semakin kompleks yang berkaitan erat dengan penanganan 

masa kehamilan ibu dan masa pascapersalinan. Epidemi HIV di Provinsi 

Banten terkonsentrasi pada populasi tertentu. Pencegahan dan 

penanganan kasus HIV dapat beragam tergantung budaya setempat. 

Cakupan JKN, kualitas pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan juga 

perlu ditingkatkan. Selain dari sisi penyedia jasa pelayanan, tantangan 

sistem JKN juga terletak pada partisipasi masyarakat untuk ikut JKN 

mandiri, serta jaminan kesehatan bagi pekerja informal. 

b. Kebijakan dan strategi 

Dalam RAD TPB Provinsi Banten, kebijakan untuk mewujudkan Tujuan 

Kehidupan Sehat dan Sejahtera diarahkan pada: Peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, 

sumber daya kesehatan dan kefarmasian; peningkatan pelayanan 

kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia; dan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Strategi untuk mewujudkan Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera 

dilakukan melalui: pelayanan kesehatan berkualitas dan mudah diakses; 

partisipasi masyarakat dalam jaminan Kesehatan; pelayanan kesehatan 

sesuai dengan SPM; pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 

c. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera 

Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan sinkronisasi dengan 

strategi percepatan pencapaian TPB dalam RAN, yang terdiri dari 

Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan 

reproduksi, Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 
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Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, 

serta Peningkatan pengendalian penyakit. 

Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan 

reproduksi, melalui Peningkatan pelayanan ibu dan neonatal 

berkesinambungan baik di fasilitas kesehatan negeri dan swasta. 

Perluasan imunisasi dasar lengkap. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu 

hamil. Peningkatan cakupan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi yang berkualitas. Penguatan fasilitas kesehatan ibu dan anak 

berbasis komunitas seperti melalui Posyandu, Polindes, dan Poskesdes. 

Perbaikan ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan. 

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), melalui 

Pengembangan kawasan dan lingkungan kerja sehat (kota sehat, pasar, 

sekolah, dan lingkungan kerja). Penyediaan transportasi massal dan 

konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik. Penguatan kebijakan 

kesehatan, dan regulasi peningkatan pajak tembakau dan pelarangan 

iklan dan promosi rokok, serta pembatasan produk berkadar gula, garam, 

dan lemak yang tinggi. Promosi perilaku hidup sehat yang inovatif. 

Peningkatan akses terhadap pilihan pangan sehat. 

Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, 

melalui Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pemenuhan 

dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; pemenuhan dan 

peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan; peningkatan 

efektivitas pengawasan obat dan makanan; serta penguatan tata kelola 

dan pembiayaan kesehatan. 

Peningkatan pengendalian penyakit melalui Pengendalian faktor risiko 

penyakit yang berfokus pada perluasan deteksi dini dan real time 

surveillance, serta penguatan keamanan kesehatan termasuk penguatan 

alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. 

  

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas 

Tujuan Pendidikan Berkualitas adalah menjamin kualitas pendidikan 

yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar 

sepanjang hayat untuk semua. 
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a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Pendidikan berkualitas, selain ditentukan oleh kelengkapan prasarana 

dan sarana, dan kualitas siswa yang masuk ke dalam sistem Pendidikan, 

juga sangat ditentukan oleh kualitas dan jumlah guru. Salah satu upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru adalah melalui sertifikasi 

guru. Dengan sertifikat pendidik, guru dipandang telah memenuhi standar 

profesional atau kelayakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Untuk menggambarkan Pencapaian SDGs Tujuan 4: Pendidikan 

berkualitas, berikut disajikan grafik guru tersertifikasi pada jenjang 

Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagai 

berikut: 

 

Sumber: RAD TPB, NPD Kemendikbud, diolah 

Berdasarkan grafik, capaian sertifikasi guru masih relatif rendah, karena 

belum separuh dari guru pada jenjang Pendidikan SMA telah tersertifikasi 

pendidik, dari target yang sebesar 98,10%. Capain yang lebih rendah 

terjadi pada jenjang Pendidikan SMK, di mana hanya 25,4%, dari target 

67,31%, guru SMK yang telah tersertifikasi pendidik. 

Selain sertifikasi guru, beberapa indikator kinerja juga tidak mencapai 

target, misalnya pada sub tujuan 4.1.4 Angka partisipasi kasar (APK) 

SD/sederajat, sub tujuan 4.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), sub tujuan 4.4.1 Cakupan Kelompok/ Organisasi 

Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri, sub tujuan 4.4.3 

Persentase Lulusan SMK yang Terserap di Pasar Kerja. 
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Selain sertifikasi, indikator kinerja kualifikasi guru pada beberapa 

jenjang Pendidikan juga tidak mencapai target, misalnya pada sub 

tujuan 4.6.7 Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4, 

sub tujuan 4.6.8 Jumlah guru TK/TKLB  dengan kualifikasi minimal 

S1/D4, sub tujuan 4.6.9 Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi 

minimal S1/D4, sub tujuan 4.6.10 Persentase guru SMP/SMPLB  

dengan kualifikasi minimal S1/D4. Adapun sub tujuan lain, indikator 

kinerjanya telah terpenuhi, atau data sektoralnya tidak tersedia. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Salah satu tantangan dalam mewujudkan Tujuan Pendidikan 

Berkualitas adalah peningkatan hasil pembelajaran yang masih belum 

terlihat secara signifikan. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan 

kualitas belanja anggaran sektor Pendidikan. Untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran, perlu pula peningkatan pada lingkungan belajar dan 

mengajar, kurikulum ajaran, serta pengelolaan sekolah.  

Pendidikan usia dini penting bagi agenda pembangunan Indonesia 

dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk 

pembangunan di masa depan. Namun demikian, anak-anak yang 

berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke bawah dan mereka 

yang tinggal di daerah perdesaan cenderung lebih sedikit mengikuti 

pendidikan pra-sekolah. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi 

Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang hanya tercapai 

38,91% dari target 76,45%. 

c. Kebijakan dan strategi 

Arah kebijakan pembangunan Pendidikan dalam RAD TPB Provinsi 

Banten adalah Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin 

hak seluruh anak Banten untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, 

dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang 

berkualitas. Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan 

jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan, penguatan 

kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian 

pendidikan yang komprehensif dan kredibel. Peningkatan kualitas, 

profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata. 

Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya 

saing pendidikan tinggi. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi 

pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Peningkatan akses dan 
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kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan 

kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas 

Wajib Belajar 12 Tahun. Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan 

Pendidikan kewargaan. Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi 

pembiayaan pendidikan 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Percepatan pencapaian Tujuan Pendidikan Berkualitas dapat dilakukan 

dengan upaya Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, 

Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa 

memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki 

nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif, Meningkatkan 

kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan 

kerja, Meningkatkan kualitas pengelolaan guru dan tenaga 

kependidikan, Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan 

anak usia dini, Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan Pendidikan, 

Meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan, Penguatan sistem 

sertifikasi kompetensi vokasi, Pengembangan program studi inovatif 

yang sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 

 

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender 

Tujuan Kesetaraan Gender dalam TPB adalah mencapai kesetaraan gender 

dan memberdayakan kaum perempuan. 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Gender merupakan isu multidimensi yang tercantum di hampir seluruh 

Tujuan dalam TPB. Evaluasi hasil pembangunan yang berperspektif 

gender menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Dimensi Pendidikan menggunakan harapan 

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan 

menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan 

pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2020, IPG Provinsi 

Banten adalah 91,74. Semakin mendekati 100, angka IPG menunjukkan 

bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-

laki. 
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IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang 

ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu 

persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan 

perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan 

keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, 

professional, administrasi, dan teknisi. Tren capaian IDG Provinsi Banten 

dibandingkan dengan target dalam RAD TPB, disajikan dalam grafik 

berikut: 

 

Sumber: RAD TPB, BPS, diolah 

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa capaian IDG Provinsi Banten pada 

Tahun 2017 dan 2018 telah melebihi target. Namun demikian, capaian 

IDG menurun signifikan menjadi 68,83 pada Tahun 2019, dan turun 

menjadi 68,76 pada tahun 2020. Penurunan IDG ini juga tercermin dari 

penurunan komponen pembentuk IDG, terutama pada sub tujuan 5.5.2 

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial dan sub tujuan 

5.5.3 Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi 

yang masih belum mencapai target kinerja yang diharapkan. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan 

peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan 

pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan 

pelaku pembangunan akan pentingnya integrasi perspektif gender di 

semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan 

pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang 
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responsif gender. Terutama, pada perspektif kepala daerah untuk dapat 

melihat kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Sedangkan dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan dan perlakuan salah lainnya, tantangannya adalah mengubah 

sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap 

kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem 

perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. 

c. Kebijakan dan strategi 

Untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 

pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan, kebijakan dalam RAD TPB Provinsi Banten adalah 

dengan melakukan revitalisasi tim driver pengarusutamaan gender di 

semua sektor untuk peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku 

pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan 

terhadap berbagai tindak kekerasan; dan penerapan Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang 

pembangunan, serta Peningkatan peran serta masyarakat untuk 

mencegah dan menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Kesetaraan Gender, perlu 

sinkronisasi dengan strategi percepatan pencapaian TPB dalam RAN, yang 

meliputi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata, serta 

Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak. 

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata, yang ditempuh 

melalui: Mengembangkan kebijakan dan strategi serta program dan 

kegiatan sesuai karakteristik wilayah dan sasaran serta berdasarkan 

siklus hidup; Menguatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan 

konseling tentang KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif; 

Memperluas akses pelayanan KB di era JKN melalui penguatan kapasitas 

fasilitas kesehatan, jaminan kualitas pelayanan dan pembiayaan, dan 

jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; Meningkatkan KIE, akses 

layanan kesehatan reproduksi dan life skills pada remaja yang responsif 
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gender, ramah remaja, berbasis keluarga, dimulai dari praremaja dan 

terkoordinasi secara multisector; dan Memperkuat lingkungan strategis 

yang mendukung mencakup data dan informasi kependudukan, KB dan 

keluarga, regulasi, kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, dan 

kerja sama lintassektor. 

Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak, yang dalam RAN TPB ditempuh 

melalui: Penguatan kerangka regulasi dan hukum; Promosi anak sebagai 

agen perubahan untuk mencegah pernikahan anak; Peningkatan akses 

dan kualitas kesejahteraan, termasuk wajib belajar 12 tahun; Peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anak, orang tua, keluarga, 

komunitas, masyarakat, dan pemerintah; Peningkatan koordinasi dan 

sinergi antar-daerah, antar-pemangku kepentingan, lintas kementerian, 

sector swasta, media, dan LSM; serta Pengembangan sistem informasi data 

yang terintegrasi, lengkap, dan berkesinambung. 

  

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi 

Berkelanjutan 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Akses terhadap air minum dan sanitasi dasar merupakan hak asasi 

manusia yang mendasar yang sangat erat kaitannya dengan isu 

pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan 

manusia, sehingga merupakan salah satu prioritas pembangunan 

nasional. Secara nasional, akses terhadap layanan sumber air minum 

layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2030 

ditargetkan mencapai 43,15%, sedangkan akses terhadap sistem 

persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 53,94% pada tahun 2030. 

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung, 

meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, 

penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur 

bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan 

kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk 

air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air 

sumur dan mata air tidak terlindung. Gambaran tren capaian air minum 

layak di Provinsi Banten digambarkan dalam grafik berikut: 
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Sumber RAD TPG, BPS, diolah. 

 

Berdasarkan grafik, capaian indikator kinerja Persentase rumah tangga 

yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, sekalipun 

menunjukkan tren naik, masih belum mencapai target yang ditetapkan 

dalam RAD TPB Provinsi Banten. Pada tahun 2020, dari target 76,15% yang 

tercapai adalah 41,99%. 

Sedangkan capaian pada sub tujuan 6.2.2 Persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dari target yang ditetapkan 

sebesar 75,57%, tercapai 82%. Adapun indikator sub tujuan yang tidak 

tercapai adalah sub tujuan 6.2.5 Luas Kawasan Kumuh yang ditata, sub 

tujuan 6.3.1 Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 

Domestik Regional Lintas Kabupaten /Kota, sub tujuan 6.3.3 Cakupan 

penyediaan prasarana persampahan Regional. Adapun indikator yang lain 

telah mencapai target atau data sektoralnya belum tersedia. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Meningkatnya tuntutan terhadap air bersih, baik untuk kebutuhan 

pertanian, rumah tangga, pembangkit energi, penggunaan industri, 

ekosistem, yang diiringi oleh dampak perubahan iklim menjadikan 

penyediaan air bersih, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan, 

menjadi semakin berkembang. 

Selain kebutuhan akan air bersih, kebutuhan akan sanitasi dasar juga 

menghadapi tantangan, terutama mengenai perilaku masyarakat akan 
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praktik sanitasi, yaitu masih adanya rumah tangga yang mempraktikkan 

BAB sembarangan. 

Untuk mewujudkan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, 

dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik 

pemerintah, swasta maupun masyarakat sesuai peran dan 

kewenangannya. 

c. Kebijakan dan strategi 

Untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi 

yang berkelanjutan bagi semua, dalam RAD TPB Provinsi Banten 

ditetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator yang terdiri dari akses 

terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan 

limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. 

Strategi yang ditempuh adalah peningkatan ketahanan air, sinergitas 

antara air minum dan sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air 

minum dan sanitasi serta pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta 

ekosistem dengan pendekatan integratif. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 15%, 

serta Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 22 Juta SR 

Hingga Tahun 2024, Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan. 

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 15%, 

yang akan ditempuh melalui Peningkatan keamanan sumber air minum 

secara kualitas dan kuantitas; Peningkatan cakupan sistem persediaan air 

perpipaan dan non-perpipaan; Peningkatan kapasitas operator dalam 

menyediakan sumber air minum aman; Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan institusi; Peningkatan kesadaran dan partisipasi 

komunitas. 

Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 22 Juta SR Hingga 

Tahun 2024, yang ditempuh melalui Penegakkan regulasi tarif FCR untuk 

swasembada dan pertumbuhan PDAM; serta Optimisasi strategi 

pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP. 

Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan, dengan target kinerja Peningkatan 

askes rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 90% (termasuk 20% 

sanitasi aman) dan menurunkan BAB sembarangan hingga 0%, yang 

ditempuh melalui strategi Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan system 
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pembuangan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama 

dengan multi-pihak (swasta dan akademisi); Penguatan fungsi pengaturan 

dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah; 

Pembuatan regulasi pengelolaan air limbah dan memastikan 

implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, 

pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, 

subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap 

sanitasi aman; Penguatan implementasi program perubahan perilaku 

untuk menghentikan praktik BAB sembarangan, termasuk mekanisme 

pemonitoran secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, 

desa, dan pemerintah daerah; Pengembangan mekanisme pembiayaan 

berkualitas, termasuk pembiayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja 

berkualitas untuk pembangunan sanitasi. 

  

 

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 

Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan 

Modern 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan energi bersih dan terjangkau dalam TPB adalah mendukung 

pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, 

moneter maupun sektor riil. Selain itu sektor energi dan sumber daya 

mineral juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber 

pasokan energi yang bersih dan juga terjangkau, pendorong aktifitas 

ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan 

mineral. Pada masa pandemic covid-19 yang terjadi hampir sepanjang 

Tahun 2020 berdampak cukup signifikan terhadap sektor ini. Provinsi 

Banten sangat serius dalam menjamin ketersediaan akses energi, hal 

ini ditunjukan melalui ketercapaian rasio elektrifikasi yang hampir 

100%. 
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Tabel Capaian Energi bersih dan terjangkau 

No Indikator Satuan Target 2020 Realisasi 2020 

1  Rasio 
elektrifikasi.  

%  99,00 99,46 

2  Jumlah 

Pelanggan Listrik 
Rumah Tangga 

menurut 
klasifikasi tarif 

Pelanggan 3.088.236,0   1. 3.223.519 

2. 3.496.958 

3 Cakupan 

Pelayanan Listrik 

Perdesaan 

Satan 

Sambungan 

(SS) 

10.000 8.235 

4 Pelaku usaha 

ketenagalistrikan 
yang memenuhi 

standar 

% 29,92 54,17 

  Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi para pelanggan 

pengguna listrik pada Tahun 2020 PLN akhirnya menerbitkan program 

keringanan biaya tambah daya listrik, hal ini sangat membantu 

pelanggan. Dengan program keringanan biaya pada pelayanan naik 

daya pelanggan rumah tangga ke 2.200-5.500 VA, pelanggan hanya 

perlu membayar Rp 170.845 dari biaya normal Rp 4.893.450.  

c. Kebijakan dan strategi 

Pemerintah menerbitkan Surat Menteri ESDM Nomor 

1466/26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020, kebijakan ini 

dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan bagi 

masyarakat. Yaitu terdiri dari 2 (dua) jenis insentif, yakni pembebasan 

dan diskon energi minimum (emin) bagi pelanggan dengan pemakaian 

energi listrik di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan 

biaya beban atau abonemen. Insentif tersebut telah disetujui dan akan 

diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember 2020 dan akan 

menyasar 1,25 juta pelanggan sosial bisnis, industri dan layanan 

khusus. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk melakukan 

percepatan cakupan pelayanan listrik perdesaan dan pembangunan 

pembangkit dan reaktor dari energi terbarukan. Sejak Tahun 2020, 

rasio elektrifikasi mulai menjadi indikator kinerja Pemerintah Provinsi 
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Banten. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi 

Banten dalam meningkatkan kinerja dalam sektor energi. 

 

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Pandemi covid-19 berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan 

ekonomi. Tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi terdampak cukup 

dalam. Pada Triwulan I laju pertumbuhan ekonomi Banten tumbuh 

3,09. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada Bulan Maret. Dan ini 

berdampak ke berbagai sektor kehidupan. Sektor perekonomian yang 

paling terdampak, pada triwulan II Banten mengalami kontraksi 7,40. 

Dan mulai membaik pada triwulan III yaitu mengalami kontraksi 5,77 

persen. Kebijakan pemerintah terkait PPKM mulai terkendali, pada 

triwulan IV laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik yaitu tumbuh 

3,01. Triwulan IV mengalami kontraksi 3,92. Sehingga pada Tahun 

2020 kondisi laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontrakis 3,38. 

Kondisi pandemic covid-19 ini juga mengakibatkan tingkat 

pengangguran terbuka semakin meningkat. Dampak dari industri yang 

mengurangi operasionalnya bahkan tutup. 

 

Tabel Laju pertumbuhan ekonomi Banten 

No Uraian 2018 2019 2020 

1 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,82 5,53 -3,38 

2 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

8,52 8,11 10,64 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Pasca pandemic covid-19 kondisi perekonomian belum stabil, beberapa 

sektor perekonomian masih terdampak. Meskipun ada beberapa sektor 

yang mulai bangkit. Hal ini yang harus mendapatkan support atau 

dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Perekonomian 

Banten Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestk 
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Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 626,44 

Triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 47,6 Juta atau US$ 3.270,13. 

Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Triwulan IV-2020 masih 

didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 30,34 

persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,68 

persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,28 persen. Sementara itu, 

Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen.  

c. Kebijakan dan strategi 

Dalam menghadapi permasalahan pasca pandemic covid-19 ini, 

Pemerintah Provinsi Banten telah merumuskan beberapa kebijakan 

dan strategi dalam mencari alternatif solusi untuk mengatasi hal 

tersebut.  

Berdasarkan indikator makro ekonomi yang ada dengan beberapa 

prospek dan tantangan yang terjadi pada kondisi ekonomi saat ini, 

maka arah kebijakan pembanguan ekonomi Provinsi Banten yaitu:  

1. Menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan 

proyeksi tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat ditargetkan 

paling tidak mampu mencapai angka 5,8% di bandingkan tahun 

sebelumnya. Terciptanya stabilitas politik pascca pemilu yang 

berimplukasi pada stabilitas ekonomi atau pun pelaksanaan Pilkada 

Serentak di beberapa wilayah di provinsi Banten pada tahun 2021 di 

harapkan dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi masyarakat. 

Meski demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 

langkah langkah: • Penciptaan kesempatan kerja yang lebih 

berkualitas serta optimalisasi program padat karya tunai • Menjaga 

kondusifitas wilayah yang melaksanakan Pilkada • Peningktan 

efektivitas sasaran penerima Bansos • Peningkatan usaha ekonomi 

wilayah pedesaan  

2. Optimalisasi belanja pemerintah, dapat dilakukan melalui prioritas 

belanja yang diarahkan pada belanja operasional dan belanja lainnya 

yang mendukung belanja modal.  

3. Peningkatan iklim investasi daerah percepatan pelaksanaan 

reformasi birokrasi.  
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4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan hubugan 

industrial antara pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan 

Masyarakat.  

5. Inovasi teknologi untuk peningkatan nilai tambah komoditas yang 

dihasilkan masyarakat. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Arah kebijakan untuk mencapai LPE dari sisi Produksi dilakukan 

dengan arah kebijakan sebagi berikut :  

1. Dukungan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Banten 

masih akan terus berlangsung di tahun 2020 sampai 2021.  

2. Menjaga inflasi di Banten agar permintaan masyarakat Banten 

akan kebutuhan sandang, pangan, papan dan komunikasi dapat 

menjadi faktor pendorong utama sektor PDRB agar terus 

meningkat.  

3. Mendorong stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama 

Banten yaitu industri pengolahan, transportasi, konstruksi, 

pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar 

eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor.  

4. Pengembangan kawasan industri di beberapa wilayah seperti 

Industri besar Wilmar di Kabupaten Serang akan mewujudkan 

pertumbuhan trend positif Industri pengolahan.  

5. Mengembangkan produk unggulan Banten yang berorientasi 

ekspor melalui: ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas 

produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;  

6. Percepatan pembangunan BUMD Agro yang akan dilanjutkan 

pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Banten;  

7. Pengembangan dan perkuatan klaster usaha di kabupaten/kota 

berbasis komoditas unggulan lokal. 

 

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 

Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan 

Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)   

Provinsi Banten sebagai pintu gerbang pulau Jawa mempunyai peluang 

dan potensi perekonomian yang luar biasa. Aktivitas perekonomian 
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yang tinggi melintasi Banten memerlukan infrastruktur penunjang 

yang memadai. Kondisi jalan mantap di Provinsi Banten telah mencapai 

93,69% dan kondisi jembatan yang mantap mencapai 93,50%. Selain 

itu Banten juga mempunyai bandara internasional terbesar di 

Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Dermaga 

penyebarangan nasional yaitu Pelabuhan Merak. 

 

          Tabel Capaian Industri, inovasi dan infrastruktur 

No Indikator Satuan 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

1 
Kondisi mantap jalan 
nasional. 

km PM 522,25 

2 
Persentase Jalan 
Provinsi Dalam 

Kondisi Mantap 

% 100,00 93,692 

3 

Persentase Jembatan 

Provinsi Dalam 
Kondisi Mantap 

% 93,50 93,50 

4 Jumlah bandara. unit PM 1 

5 
Jumlah dermaga 
penyeberangan 

unit 16 1 

6 
Surplus Neraca 
Perdagangan 

Trilyun Rp 3.274,72 951,97 

7 
Akses informasi dan 
perluasan jaringan 

pasar ekspor 

Pengusasa 6,00 6,00 

8 Emisi Rumah Kaca GgCO2   1634,18 

9 

Proporsi individu 
yang 

menguasai/memiliki 
telepon genggam. 

% PM 64.40 

10 
Proporsi individu 

yang menggunakan 
Internet. 

% 65,77 58.63 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 
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b. Tantangan dan pembelajaran 

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, 

meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong 

inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan 

infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, 

mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan 

meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk 

domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala 

kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit 

industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, 

meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong 

inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan 

terjangkau internet. 

c. Kebijakan dan strategi 

Strategi arah kebijakan dan strategi Provinsi Banten antara lain: 

1. peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan 

kemitraan strategis, penambahan sarana pendukung dan 

pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan pertumbuhan 

industri;  

2. peningkatan penyelesaian sengketa konsumen dan pengawasan 

barang/jasa yang bereda;  

3. peningkatan sarana prasarana perdagangan;  

4. peningkatan akses pasar;  

5. peningkatan kesadaran produk dalam negeri;  

6. pengamanan produk dan tata niaga serta penguatan pasar 

domestik untuk mencapi pertumbuhan perdagangan;  

7. peningkatan kualitas produk unggulan ekspor, yang ditunjang 

dengan pemahaman transaksi luar negeri, akses jaringan 

kerjasama pemasaran internasional, dan akses permodalan untuk 

mencapai target transaksi luar negeri; dan peningkatan 

Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro 

Konsumen. 



    TPB/SDGs Provinsi Banten 

48 
 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen dalam meningkatkan 

Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi salah 

satunya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 

Tahun 2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Banten. Hal ini 

sebagai upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong inovasi 

daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah.  

Dalam mencapai tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

Provinsi Banten memiliki sasaran sebagai berikut: (1) meningkatnya 

perkembangan industri kecil dan menengah, nilai tambah industri 

berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas 

SDM; dan (2) meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan 

efektivitas sistem distribusi daerah, serta wira usaha baru sektor 

perdagangan 

 

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan 

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara”. 

Provinsi Banten untuk mengurangi kesenjangan di dalam dan antar  

wilayah meliputi 5 target dan 15 indikator. Target-target dari Tujuan 

10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan 

penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang 

lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan 

inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan 

yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, 

terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta 

memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, 

berkala dan bertanggung jawab.  

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya TPB/SDGs, 

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Banten adalah masih 

munculnya ketimpangan pemabangunan, baik ketimpangan 

perdesaan perkotaan maupun ketimpangan antar Kabupaten/kota. 

Permasalahan ketimpangan atau kesenjangan di Banten lebih pada 

tren peningkatan kesenjangan (Kesenjangan yang dimaksud adalah 
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kesenjangan pendapatan dengan proksi pengeluaran/konsumsi, 

diukur berdasar Koefisien Gini pengeluaran/konsumsi dari data Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)). Kebijakan penurunan 

ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik 

untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang 

pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan 

kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial di 

masyarakat.  

Tabel Capaian Koefisien Gini  

No Uraian 2018 2019 2020 

1 Koefisien Gini 0,367 0,361 0,363 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan 

tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah daerah 

(RPJMD Provinsi Banten) yaitu kesenjangan antarkelompok 

pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan 

aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut perlu 

dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat 

kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, 

peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin 

dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara 

wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan 

khusus pada kantong kemiskinan. 

c. Kebijakan dan strategi 

Dalam upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan, 

kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga 

kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen 

berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan 

dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha 

mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa 

kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan 

tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang 

komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat 
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mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, 

kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan 

(finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses 

terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani 

maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan 

keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan 

keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri 

unggulan.  

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 dalam upaya 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain: 

a. meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan promosi Potensi 

investasi; 

b. meningkatkan pengembangan sektor industri;  

c. mengurangi jumlah desa tertinggal;  

d. meningkatkan stabilitas harga komoditas penting dan strategis;  

e. memperluas pangsa pasar ekspor dan luar daerah;  

f. meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal;  

g. meningkatkan produksi, nilai tambah daya saing produk kelautan 

dan perikanan; 

h. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui pengelolaan 

destinasi pariwisata, pemasaran produk pariwisata, pengembangan 

industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan SDM 

pariwisata dan ekonomi Kreatif dan menggunakan teknologi 

informasi;  

i. meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan 

pengawasan, pemberdayaan koperasi, kemitraan strategis, 

pemanfaatan teknologi informasi;  

j. meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit, 

pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong 

terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin;  

k. Provinsi Banten memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan 

kerja; dan 

l. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, 

mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian.         
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d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan pencapaian 

TPB/SDGs sebagai berikut : 

1. Melakukan intensifikasi Perencanaan, pengendalian 

pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah 

2. memperkuat infrastruktur desa miskin 

3. Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi 

padat karya 

4. Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif 

5. Pengurangan beban penduduk miskin, melalui Langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;  

b. penanganan masyarakat miskin;  

c. subsidi masyarakat miskin;  

d. beasiswa masyarakat miskin;  

e. penanganan masyarakat miskin pesisir;  

f. kegiatan dengan mitra strategis nakertrans dalam 

penanggulangan kemiskinan;  

g. kegiatan dengan mitra strategis pertanian dalam 

penanggulangan kemiskinan; dan  

h. kebijakan dalam intervensi beban kemiskinan dan 

pengangguran.  

 

3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan 

a.  Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman 

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Target yang ditetapkan 

adalah pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap 

perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan 

kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut 

dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan 

oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. 
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Wilayah Provinsi Banten masih mempunyai permasalahan yaitu 

penataan wilayah kumuh. Berikut capaian terkait penataan wilayah 

kumuh. 

 

Tabel Target dan Realisasi Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Banten  

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Luasan 

Kawasan 

Kumuh yang 

ditangani 

114.6 58.22 203.2 101.16 274.60 71.40 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Sesuai capaian realisasi luasan Kawasan kumuh Provinsi Banten 

masih belum sesuai dengan target. Hal ini merupakan permasalahan 

yang harus segera diselesaikan. Selain itu pembangunan tempat 

sampah regional juga harus segera direalisasikan, mengingat kuantitas 

sampah di Provinsi Banten cukup tinggi terutama didaerah perkotaan. 

Selain itu, permasalahan yang harus dihadapi dalam tujuan 11 ini 

adalah wilayah Banten yang cukup rawan dengan bencana. Hal ini 

perlu menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah maupun non 

pemerintah. Pada Tahun 2019, wilayah selatan Provinsi Banten juga 

pernah mengalami bencana tsunami. Indeks Resiko Bencana yang 

ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 120, namun realisasinya 154,87. 

Hal ini menunjukkan perlu upaya berbagai pihak dalam 

mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bencana yang 

mungkin datang sewaktu-waktu. 

c.  Kebijakan dan strategi 

Sesuai dengan misi 2 RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022, yakni 

membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur ini selaras 

dengan upaya pecapaian tujuan 11 TPB, maka dibutuhkan sasaran 

berupa tersedianya perumahan dan permukiman yang layak, 

ketersediaan air minum, dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah 

regional. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan 



    TPB/SDGs Provinsi Banten 

53 
 

11 TPB adalah meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan 

perumahan dan pemukiman, meningkatakan pengelolaan sarana dan 

prasarana lingkungan yang sehat, serta meningkatkan pengelolaan 

sarana, dan prasarana persampahan. 

Program tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam 

rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, Kebijakan yang diupayakan 

untuk mencapai target tersebut yang tertuang dalam RPJMD Provinsi 

Banten 2017 – 2022 diantaranya: 

1. kebijakan bidang perumahan dan pemukiman yang layak, 

ketersediaan air minum dan sanitasi lingkungan, pengelolaan 

sampah regional 

2. pengendalian kawasan yang rawan bencana 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengatasi 

permasalahan pada tujuan 11 ini, yaitu melalui upaya percepatan 

dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. Peraturan Gubernur ini mengatur bagaimana 

pedoman pelaksanaan dalam menjalankan kewenangan Pemerintah 

Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh di seluruh wilayah Provinsi Banten. 

 

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab pada tahun 2030 di Banten. Target dalam tujuan 12 

ini terdiri dari Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking 

BIRU, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, timbulan sampah yang 

didaur ulang, serta jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar 

Pelayanan Masyarakat (SPM) teregister.  
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Tabel Target dan Realisasi Kualitas Lingkungan Hidup  

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

44,17 49,02 44,67 56,86 50,87 62,94 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b.  Tantangan dan pembelajaran 

Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah 

lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai  kerangka kerja 

internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi 

pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut  ke udara, air, dan tanah 

untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan 

lingkungan. Pada saat ini, permasalahan pencemaran lingkungan baik 

melalui udara, air dan tanah terus menjadi resiko dari berbagai 

pembangunan di segala sektor. Pembangunan fasilitas publik juga 

harus mempunyai standar pelayanan minimal yang teregister, agar 

menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang 

relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya 

hidup yang selaras dengan alam. 

c. Kebijakan dan strategi 

Kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan 12 adalah melalui 

peningkatan kualitas regulasi penataan dan pemanfaatan ruang, 

peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana yang sehat, 

pembangunan TPST Regional, dan pengelolaan sampah, limbah 

dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).  

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Dalam upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, Pemerintah Provinsi 

Banten melakukan berbagai inovasi yakni melalui program dan 

kegiatan review terhadap Dokumen Perencanaan Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 

2019, hal ini merupakan salah satu inovasi terobosan untuk 
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penyesuaian Dokumen RPPLH tersebut. Review dokumen RPPLH 

dilaksanakan mengingat pada tahun 2019 di Provinsi Banten banyak 

terjadi perubahan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang 

diakibatkan oleh adanya berbagai macam bencana. Baik bencana alam, 

bencana non alam yang diakibatkan oleh Hidrometeorologi maupun 

bencana yang disebabkan oleh hidrologi dan perubahan iklim. 

Terobosan strategis beruapa kegiatan review Dokumen RPPLH. 

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sejak tahun 2016. Seiring 

dengan perubahan kondisi alam yang terjadi maka diperlukan review 

dokumen RPPLH. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Banten melaksanakan kegiatan review RPPLH. Maksud dan 

tujuan dari kegiatan review dokumen RPPLH mereview dokumen RPPLH 

yang sudah ada dengan melakukan analisa berdasarkan kondisi saat 

ini dengan mengacu pada RPPLH Nasional dan peraturan terkait. Dalam 

melakukan review dokumen RPPLH tersebut senantiasa berpedoman 

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait 

perencanaan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 

sumberdaya alam, undang-undang kehutanan. 

 

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk 

mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan 

penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target 

yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari 

pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat 

bencana, serta monitoring dan evaluasi pelaporan emisi GRK.  
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Tabel Target dan Realisasi Gas Rumah Kaca  

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Emisi Gas 

Rumah Kaca 
44,17 49,02 44,67 56,86 50,87 62,94 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Perubahan iklim yang dialami secara global pada saat ini harus menjadi 

perhatian bersama. Diperlukan komitmen yang kuat oleh berbagai 

pihak. Tantangan pembangunan yang terus dilakukan oleh berbagai 

negara tak terkecuali Provinsi Banten banyak dan sedikitnya juga 

berdampak pada perubahan iklim. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi 

Banten perlu melakukan upaya-upaya preventif dalam mengatasi 

permasalahan ini.  

c. Kebijakan dan strategi 

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca terbagi menjadi beberapa 

sector, yaitu: sector limbah/persampahan, kehutanan, pertanian, 

industry, energy dan transportasi.  Sektor kehutanan merupakan sector 

yang diandalkan memberikan kontribusi penurunan efek gas rumah 

kaca secara langsung melalui penyerapan karbon di atmosfer menjadi 

biomassa pada tanaman. Upaya yang dilakukan pada sektor kehutanan 

melalui kegiatan reboisasi hutan, rehabilitasi lahan dan kegiatan lainnya 

yang terkait dengan penanaman pohon. Kegiatan penanaman pohon 

bukan saja dapat menurunkan gas rumah kaca, tetapi juga dapat 

memperbaiki fungsi hidrologi lahan dan memperbaiki estetika 

lingkungan. 

Strategi selain upaya diatas yang dikembangan dalam upaya 

menganatisipasi perubahan iklim dalam RPJMD Provinsi Banten adalah 

Lingkungan Hidup yang berkualitas dan sistem penganggulangan 

kebencanaan. Adapun sasaran tekait dengan tujuan percepatan 

perubahan iklim adalah meningkatkan mitigasi bencana dan 

pengurangan risiko bencana, meningkatkan ketersediaan dan logistik, 

pra bencana dan tanggap darurat, meningkatkan pemulihan kondisi 
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sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana, meningkatkan 

pengendalian pengawasan lingkungan hidup.  

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan 13 Pemerintah Provinsi 

Banten melakukan upaya dengan mengoptimalkan implementasi 

Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), yang pada Tahun 

2020 dilakukan penyusunan kembali RAD GRK dikarenakan masa 

berlaku Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi 

Banten Tahun 2010-2020 telah berakhir. Selain itu Pemerintah Provinsi 

Banten juga menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 

2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim. Hal ini merupakan 

bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan 

penurunan emisi gas rumah kaca. Percepatan perubahan iklim di 

wilayah Provinsi Banten difokuskan pada:  

a. Penanganan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 

b. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana 

c. Pengendalian lingkungan hidup 

 

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan 

a. Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk 

pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem 

lautan pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 4 

indikator. Target-target tersebut terdiri dari kebijakan tata ruang laut 

dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam 

batasan biologis yang aman (MSY), peningkatan kawasan konservasi 

perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan 

perlindungan nelayan kecil. 

 

Tabel Target dan Realisasi Luas Laut Yang Terawasi 

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Luas Laut 

Yang Terawasi 
60%  20%  25% 20% 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 
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b. Tantangan dan pembelajaran 

Wilayah Provinsi Banten dengan garis pantai mencapai 499,62 km 

merupakan peluang yang sangat potensial. Hal ini menandakan wilayah 

Provinsi Banten dikelilingi oleh lautan yang menyimpan berjuta potensi. 

Provinsi Banten terdapat 33 kecamatan, 133 desa pesisir dengan 

produksi ikan tangkap mencapai 52.453 ton. Produksi ikan laut ini 

didaratkan 38 TPI (Tempat Pelelangan Ikan), 22 PPI (Pangkalan 

Pendaratan Ikan), 1 PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), 1 PPN 

(Pelabuhan Perikanan Nusantara). Hal ini menjadi peluang sekaligus 

tantangan dalam pembangunan. Selain dapat mengoptimlkan potensi, 

juga harus dapat menjaga ekosistem lautannya.  

c. Kebijakan dan strategi 

Dalam rangka mencapai tujuan 14, Pemerintah Provinsi Banten melalui 

Sasaran RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022, mengatur terkait 

pengelolaan ekosistem lautan yaitu dengan meningkatkan daya dukung 

pengembangan hasil kelautan dan perikanan.  

Sedangkan arah kebijakan RPJMD untuk pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan antara lan:  

1. meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat 

daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;  

2. melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah 

dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) 

pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju 

pelayanan prima; dan  

3. meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikanan, kepelabuhan, dan penyediaan 

sarana prasarana armada perikanan serta menghasilkan produk 

perikanan yang bermutu dan berdaya saing. 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya percepatan pencapaian 

TPB/SDGs, yaitu melalui:  

1. peningkatan produksi perikanan tangkap;  

2. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;  

3. peningkatan daya saing perikanan ikan air tawar, dan Balai 

Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan  

4. pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.  
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3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan 

meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem daratan, 

mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, 

memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan 

keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem 

daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 

indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, 

konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan 

memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang 

lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan 

hayati hewan dan nabati. 

 
Tabel Target dan Realisasi Terpulihkannya kawasan konservasi (luar 

kawasan hutan) yang terdegradasi 

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Terpulihkannya 

kawasan 
konservasi (luar 

kawasan 
hutan) yang 

terdegradasi 

(Satuan: 
Kawasan) 

1  1  1 3 

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Kualitas ekosistem daratan sama pentingnya dengan ekosistem lautan. 

Ketersediaan ekosistem daratan yang berkualitas pada saat ini semakin 

banyak permasalahannya. Hal ini dikarenakan pesatnya pembangunan 

berbagai sektor. Perkembangan industri di Wilayah Provinsi Banten 

juga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan ekosistem 

daratan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi 

Lahan pada Tahun 2020 ditargetkan 5000 Ha, dan tercapai 5900,89 

Ha. Namun kondisi ini harus terus ditingkatkan, mengingat DAS 

mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem daratan. 
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c. Kebijakan dan strategi 

Kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan 15 dicantumkan 

dalam tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 yaitu 

antara lain: 

1. menjaga kualitas Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran, 

keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga 

luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan 

ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem 

2. meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan 

perlindungan hutan 

d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya percepatan 

pencapaian TPB/SDGs melalui program antara lain: 

1. pengelolaan dan konservasi hutan;  

2. perencanaan   dan   penatagunaa hutan;  

3. pemanfaatan   hutan   dan   penataan   hasil   hutan;  

4. pengembangan   aneka   usaha promosi   kehutanan;  

5. pengelolaan   DAS   dan   rehabilitasi hutan dan   lahan;  

6. konservasi   SDA   dan   ekosistem;  

7. penyuluhan   dan   pemberdayaan;  

8. pengelolaan  hutan   wilayah   Kabupaten/kota di Banten;  

9. pengembangan   pembenihan tanaman hutan;  

10. perlindungan dan rehabilitasi kawasan taman hutan raya Banten;  

11. pengembangan dan pemanfaatan kawasan taman hutan Raya 

Banten; dan 

12. rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial (DAK).  

 

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam 

pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. 

Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 

(Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan 

menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi 

yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 11 (dua belas) 
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target dengan 33 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 

2030. 

Tabel Target dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia 

No Uraian 2018 2019 2020 

T R T R T R 

1 Indeks 

Demokrasi 
Indonesia 

70 70 74 73,78 76  

Sumber Data :  RAD SDGs Provinsi Banten, BPS, Diolah 

 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang 

berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap 

anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, 

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya 

akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas 

kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan 

inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang 

merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan 

korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta 

pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada 

kebijakan Tujuan 16. 

 

c. Kebijakan dan strategi 

Tujuan 16 difokuskan pada sasaran utama dan arah kebijakan antara 

lain:  

1. melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah 

dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) 

pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju 

pelayanan prima;  

2. peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; 

dan  

3. peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 

dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah. 
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d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 

arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2017-2022, program yang 

dilakukan dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs yang selaras 

antara lain:  

1. Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;  

2. Peningkatan Kewaspadaan Nasional;  

3. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;   

4. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.  

 

3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 

a. Keadaan dan Kecenderungan (tren) 

Pada tingkat provinsi, Tujuan 17 difokuskan pada progam kemitraan 

lokal, karena kerjasama global dilakukan oleh pemerintah pusat, baik 

kerjasama bilateral, regional, maupun multilatreal. Tujuan 17 di 

provinsi Banten pada dasarnya merupakan pendorong sarana 

pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan 

global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang 

memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 1 

target, 2 indikator lokal yang di Banten. 

b. Tantangan dan pembelajaran 

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dipengaruhi oleh beberapa  

c. Kebijakan dan strategi 

Arah kebijakan tujuan 17 yang tertuang pada RPJMD Provinsi Banten 

2017 – 2022 antara lain: 

1. melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat 

daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan 

prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung 

untuk menuju pelayanan prima;  

2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan daerah dan 

Pemanfaatan teknologi informasi;  dan  

3. peningkatan koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan.  
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d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Sedangkan program pembangunan daerah dalam upaya untuk 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) antara lain: 

1. program tata kelola pemerintahan; 

2. peningkatan pendapatan daerah; 

3. program monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, dan  

4. program kemitraan pembangunan.  
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BAB IV 

PRAKTIK-PRAKTIK BAIK DALAM PELAKSANAAN SDG’s 

DI PROVINSI BANTEN 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan RAD TPB berikut praktik-praktik baiknya di Provinsi 

Banten. Berikut beberapa contoh praktik-praktik baik dalam pelaksanaan SDG’s di 

Provinsi Banten : 

1. Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2020 dalam rangka 

penurunan pravelensi stunting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Filantropi dari LazisNu Banten dalam rangka membantu 

pembangunan pondok pesantren di Kecamatan Kasemen Kota Serang 
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3. Kegiatan peresmian jembatan gantung oleh filantropi Laz Harfa di Lebak 

Provinsi Banten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial oleh Pemerintah Provinsi Banten 

bagi masyarakat miskin 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia (termasuk Indonesia) menjadi tantangan 

besar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten. Beberapa 

sektor perlu mendapatkan prioritas utama karena berhubungan langsung dengan 

wabah corona. Seperti sektor kesehatan. Selain itu, sektor lain yang perlu 

diprioritaskan adalah sektor ekonomi. 

Meskipun pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, Pemerintah Provinsi Banten 

terus berupaya untuk melaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah ditetapkan.  

Terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah berjalan, ada 

beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting, yaitu : 

Pertama, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten dilaksanakan 

selaras dengan RPJMD. Dalam penyusunan RAD TPB, Pemerintah Provinsi Banten 

selalu memperhatikan RPJMD. Dengan keselarasan ini maka akan memudahkan 

dalam upaya pencapaiannya. Upaya pencapaian target dan indikator RAD TPB pun 

berjalan beriringan dengan upaya menyelesaikan RPJMD. 

Kedua, pelaksanaan RAD TPB perlu memperhatikan satuan pengukuran yang 

berbeda dengan RAN TPB. Dalam RAN, yang menjadi petunjuk dalam penyusunan 

RAD, banyak satuan yang tidak sama. Misalnya di RAN menggunakan satuan jiwa, 

sementara di RAD menggunakan satuan persen (padahal RAD disusun dengan 

merujuk dokumen daerah yang telah ada). 

Ketiga, Pemerintah Provinsi Banten pada saat ini focus melakukan upaya 

menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan penurunan stunting.  

Keempat, perlu ditingkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi 

vertikal di Provinsi Banten dalam pemenuhan pencatatan capaian dan evaluasi TPB. 

Dengan semakin baiknya koordinasi, maka akan memudahkan proses evaluasinya. 

Kelima, peran non pemerintah dalam menyukseskan pencapaian TPB perlu 

dikoordinasikan lebih baik lagi. Pihak non pemerintah meliputi organisasi 

kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, serta akademisi. Kedepannya, 

peran non pemerintah perlu lebih ditingkatkan dalam mekanisme monitoring dan 

evaluasi TPB. Selain itu, peran filantropi dalam mendukung TPB pun perlu 

dimaksimalkan. 
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Keenam, Pemerintah Provinsi Banten memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi untuk menyukseskan TPB. Untuk mengukur capaian TPB, dilakukan 

pembuatan Dashboard TPB di aplikasi satu data. Agen data berasal dari instansi 

pengampunya sehingga pengukuran capaian TPB dapat akurat. Dengan adanya 

integrasi ini, maka semua pihak dapat memantau perkembangan pencapaian TPB di 

Proivinsi Banten dan menggunakannya sebagai bahan kajiannya. 
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