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BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan Provinsi Banten pada tahun 2023
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah
baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, maka Provinsi
Banten tidak memiliki dokumen RPJMD sebagai acuan penyusunan RKPD
Tahun 2023.
Bagi

daerah

yang

belum

memiliki

RPJMD,

untuk

menjaga

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah
provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
provinsi

dengan

pembangunan

nasional,

maka

penyusunan

RKPD

berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi
periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan
mengacu pada RPJMN. Hal ini diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Untuk memperjelas Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor ?? Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala

Daerah

Berakhir

Pada

Tahun

2022,

yang

salah

satunya

menginstruksikan penyusunan Dokumen Perencananaan Pembangunan
Daerah untuk tahun 2023-2026.
Mengingat tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD dimulai pada
minggu pertama bulan Desember, sedangkan Dokumen Perencanaan
Pembangunan

Daerah

Provinsi

Banten

Tahun

2023-2026

secara

bersamaan sedang dirumuskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten
Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Pasal 147 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahapan berikutnya,
Penyusunan RKPD Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026,
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RKP Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023.
RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari
periode kelima Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Banten Tahun 2005-2025. Sesuai amanat Pasal 147 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan RKPD berpedoman
pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan.
Merujuk pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi
Banten Tahun 2005-2025, yang secara lebih rinci akan diuraikan pada babbab selanjutnya, maka RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 mengambil tema
“Memperkuat daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan
ekonomi sebagai fondasi tahapan modernisasi”. Selain berpedoman
pada sasaran serta arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Banten
Tahun 2005–2025, tema tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan
hasil evaluasi pembangunan hingga tahun tahun 2021.
Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan

tahunan

bagi

seluruh

perangkat

daerah

dalam

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara,

yang

selanjutnya

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyusunan APBD.
4. RKPD

merupakan

salah

satu

instrumen

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
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Selain kedudukannya yang strategis tersebut, RKPD juga merupakan
dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN, SDG’S serta SPM, yang
mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas
pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.
Penyusunan RKPD, secara teknis, berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tersebut, tahapan penyusunan
persiapan,

penyusunan

rancangan

awal,

RKPD terdiri dari

penyusunan

rancangan,

pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
Proses penyusunan RKPD secara komprehensif disajikan dalam diagram
alir sebagai berikut

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten

I.2. Dasar Hukum
Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi,
RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara
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umum, Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023
merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4723);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

8.

Peraturan Pemerintah 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6485);
11. Peraturan

Presiden

Pembangunan

Nomor

Jangka

18

Tahun

Menengah

2020 tentang Rencana

Nasional

Tahun

2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun
5

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
69);
Dasar hukum tersebut merupakan peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD
Provinsi

Banten

Tahun

2023.Selain

itu

penyusunan

RKPD

2023

memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor.......

I.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
disusun

dalam

perencanaan,

rangka

menjamin

penganggaran,

keterkaitan

pelaksanaan,

dan

konsistensi

antara

pengawasan.

RKPD

menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara
umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan,
disajikan dalam diagram berikut

RPJPN

RPJMN

RKP
KUA/
PPAS

RPJPD

RPD

R-APBD

RKPD
RKA

RENSTRA

APBD

DPA

RENJA

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen
Untuk menjamin konsistensi antara dokumen rencana dan anggaran,
RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta RKA Perangkat
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Daerah. Dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan
daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan
penyusunan RKPD Tahun 2023 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
RKPD juga merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
I.4. Maksud dan Tujuan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi
setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Adapun tujuannya adalah :
1. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah.
Rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 menjadi bahan
penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota.
3. Dalam

penyusunan

Kabupaten/Kota

Rancangan

melakukan

Awal

penyelarasan

RKPD
sasaran

Tahun
dan

2023,
prioritas

pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan
provinsi, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi
pada tahun 2023.
I.5. Sistematika Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023
Rancangan awal RKPD Provinsi, sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
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e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP
i. dan program strategis nasional;
j. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
k. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
l. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran
dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut
disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA, dan menjadi bahan
perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras
dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RPJMD.
Hasil penyusunan rancangan awal RKPD provinsi tersebut disajikan
dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

1.3.

Hubungan antar Dokumen

1.4.

Maksud dan Tujuan

1.5.

Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
1.1.

Kondisi Umum Daerah

1.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun 2020 dan realisasi RPJMD 2020

1.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
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a.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten

b.

Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

c.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

d.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
5.1.

Arahan Kebijakan PembangunanPemerintah Kabupaten/Kota

5.2.

Rencana Program Kegiatan di Wilayah Kerja Pembangunan
(WKP)

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
6.1. Rencana Program Kegiatan Tahun 2023
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.1. Indikator Kinerja Daerah
7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
BAB VIII PENUTUP
Rancangan awal RKPD Tahun 2023 ini selanjutnya dibahas
bersama

dengan

kepala

Perangkat

Daerah

dan

pemangku

kepentingan, dalam forum konsultasi publik, untuk memperoleh
masukan dan saran penyempurnaan.
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BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II.1. KONDISI UMUM DAERAH
II.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2000

tentang

Pembentukan Propinsi Banten, luas Provinsi Banten adalah 8.651,20 km2.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas
Provinsi Banten adalah 9.662,92 km2, dengan batas wilayah sebagai
berikut:
a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.
Dengan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi
Banten memiliki posisi yang strategis baik secara geografis maupun
regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara
Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, sebagai kesatuan wilayah koridor
andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, berdasarkan aspek
kemaritiman, wilayah perairan Banten dilalui Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra
Hindia dengan wilayah Asia.
Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4
(empat)

daerah

otonom

Kabupaten,

yaitu

Kabupaten

Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4
(empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota
Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Secara lebih rinci, sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten terdiri dari 155
kecamatan, dan 1552 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan).
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari
kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah
utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.
Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin Muson dan gelombang
La Nina. Cuaca didominasi oleh angin Barat dari Samudera Hindia dan
10

angin Asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau.
Suhu

udara

di

Banten

berkisar

antara

21,20C-36,200C,

dengan

kelembaban udara bervariasi antara 37%-100%. Jumlah hari dan curah
hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 2.697,80 mm.
(Sumber : SIPD Banten, 2021).
2. Potensi Unggulan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, diwilayah Provinsi Banten terdapat
beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) antara lain: KSN Selat Sunda,
KSN Ujungkulon, KSN JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung, serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah
Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan: baja, metrokimia,
alas kaki, elektronik, semen dan makanan yang didukung oleh beberapa
pusat perdagangan

tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul

transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan
Merak, Jalan Tol Jakarta-Merak, Jalan Tol Serpong-Jakarta-Purbalenyi,
dan Kereta Api Jakarta-Merak.
Terdapat Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, selanjutnya dapat dilihat pada
gambar 2.1 dibawah ini:
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Gambar 0-1. Peta Kawasan Stategis Nasional dan Provinsi Banten

3. Wilayah Rawan Bencana
Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang
teridentifikasi, antara lain:
a. Wilayah Rawan Banjir
Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan
di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan
Grogol;
2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocok jaya, Serang,
dan Walantaka;
3) Kota

Tangerang

meliputi

Kecamatan

Tangerang,

Cipondoh,

Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk,
Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat,
Ciputat Timur, dan Pondok Aren;
5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari,
Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
12

6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran,
Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur,
dan Carita;
7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara,
Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande,
Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer,
dan Cinangka.
b. Wilayah Rawan Longsor
Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa
kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai
berikut:
1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber,
dan Bayah;
4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari,
dan Mandalawangi.
c. Tsunami
Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara,
Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota
Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan
Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di
Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:
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Gambar 0-2. Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten

4. Demografi
Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran
penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan Hasil Sensus Badan Pusat
Statistik Provinsi Banten Tahun 2020, jumlah Penduduk Banten tahun
2020 mencapai 11.904.562 jiwa yang terdiri dari atas 6.070.271 jiwa
penduduk laki-laki dan 5.834.291 jiwa penduduk perempuan dengan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1.87 % artinya pada tahun 2019 (Data
Juni) setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar
1,87 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten,
kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 0-1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun
2020
KAB/KOTA
Kab.Pandeglang
Kab. Lebak
Kab. Tangerang
Kab. Serang

Luas
Wilayah

Jumlah Penduduk
Laki-laki

2.746,89
653.411
3.426,56
714.052
1.011,86 1.660.705
1.734,28
830.075
14

Perempuan

619.276
672.741
1.584.914
792.555

Laki-laki +
Perempuan
1.272.687
1.386.793
3.245.619
1.622.630

Kepadatan
Penduduk
10,69
11,65
27,26
13,63

Jumlah Penduduk

Luas
Wilayah

KAB/KOTA
Kota Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
8. Kota Tangsel

153,93
175,50
266,71
147,19
9.662,92

Provinsi Banten

Laki-laki

Perempuan

959.009
220.889
353.971
678.159
6.070.271

936.477
214.007
338.130
676.191
5.834.291

Laki-laki +
Perempuan
1.895.486
434.896
692.101
1.354.350
11.904.562

Kepadatan
Penduduk
15,92
3,65
5,81
11,38
100,00

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel 0-2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten, 2017 – 2020 (Jiwa)
KAB/KOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kab. Pandeglang
Kab. Lebak
Kab. Tangerang
Kab. Serang
Kota Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kota Tangsel
Provinsi Banten

2017

2018

2019

2020

1,205,203
1,288,103
3,584,770
1,493,591
2,139 ,891
425,103
666,600
1,644,899
12,448,160

1,295,810
1,209,011
3,692,693
1,501,501
2,185,304
431,305
677,804
1,696,308
12,689.736

1,211,909
1,302,608
3,800,787
1,508,397
2,229,901
437,205
688,603
1,747,906
12,927,316

1.272.687
1.386.793
3.245.619
1.622.630
1.895.486
434.896
692.101
1.354.350
11.904.562

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Jumlah

Kecamatan

terbanyak terdapat

di Kabupaten

Serang dan

Kabupaten Tangerang sebanyak 29 Kecamatan, dan paling sedikit di Kota
Tangerang Selatan sebanyak 7 Kecamatan.
Tabel 0-3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten(Jiwa)
Jumlah
kecamatan

Jumlah
keluraha
n

Jumla
h
desa

Luas
wilayah
(m2)

Jumlah
penduduk
(jiwa)

Kab.
Pandeglang

35

13

326

2.746,89

1.272.687

Kab. Lebak
Kab.
Tangerang

28

5

340

3.426,56

1.386.793

29

28

246

1.011,86

3.245.619

326

1.734,28

1.622.630

Kabupaten/
Kota

29
Kab. Serang
Kota
Tangerang
Kota Cilegon

13

104

-

153,93

1.895.486

8
6

43
67

-

175,50
266,71

434.896
692.101

Kota Serang

15

Keterangan

PP. No. 32
Tahun 2012

PP. No.
32/2007-PP
32/2012
Pemindaha
n Ibukota

Kota
Tangerang
Selatan
Jumlah

7

54

-

147,19

1.354.350

155

314

1.238

9.662,92

11.904.562

UU No.
51/2008

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten 2021

Penduduk Banten tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk
2020 (September) mencapai 11.904.562 jiwa yang terdiri atas 6.070.271
jiwa penduduk laki-laki dan 5.834.291 jiwa penduduk perempuan,
sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1,10
persen.

Tabel 0-4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 20172020 (Persen)
KAB/KOTA

2016

2017

2018

2019

1. Kab. Pandeglang
2. Kab. Lebak
3. Kab. Tangerang
4. Kab. Serang
5. Kota Tangerang
6. Kota Cilegon
7. Kota Serang
8. Kota Tangsel
Provinsi Banten

0.39
0.68
3.08
0.61
2.21
1.53
1.77
3.21
2.01

0,32
0,60
3,01
0,53
2,12
1,46
1,68
3,13
2,17

0,24
0,52
2,93
0,46
2,04
1,37
1,59
3,04
1,87

0,99
1,38
1,32
1,42
0,51
1,46
1,76
0,47
1,10

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk Banten
2,5

2,39

2

2,33

2,27

2,2

2,14

2,07

2,01

1,94

1,87

1,5
1,1

1
0,5
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

2018

2019

2020

Provinsi Banten

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Gambar 0.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2020 mencapai 1.362
jiwa/Km2. Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena
sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota
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Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98Km²
(14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun
2020 dihuni oleh sekitar 54,56 % dari jumlah penduduk Banten.
Sedangkan 45,44 % penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota
Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten
menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan
tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 14.771 jiwa per km 2. Sedangkan
yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan
penduduk hanya 382 jiwa per km2. Berarti, Kota Tangerang 38 kali lebih
padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Sebaran penduduk
tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

Kab. Pandeglang;
10,69
Kota Serang; 5,81

Kota Tangsel;
11,38

Kota Cilegon; 3,65

Kab. Lebak; 11,65
Kota Tangerang;
15,92
Kab. Tangerang;
27,26
Kab. Serang; 13,63

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Gambar 0.4. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2020

II.1.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan PDRB
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat
dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi
Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi
Banten.
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LPE

merupakan

indikator

yang

dapat

menggambarkan

perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi
Banten dapat dilihat pada Gambar berikut:

5,51
5

5,45
4,9

5,28
5

5,75
5,1

5,77
5,2

5,29
5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-2,07
-3,38
Banten

Nasional

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Gambar 0-5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2014 – 2020

Perekonomian

Banten

berdasarkan

besaran

Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai
Rp165,71 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp114,64
triliun
Ekonomi Banten triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya
mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q). Dari sisi produksi,
Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar
6,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,83 persen.
Ekonomi Banten triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020
mengalami pertumbuhan sebesar 4,62 persen (y-on-y). Dari sisi produksi,
Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 14,53 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net
Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,39 persen.
Ekonomi Banten sampai dengan triwulan III-2021 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,27 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan
terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 13,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran hampir semua
komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Net
Ekspor sebesar 30,40 persen.
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Struktur perekonomian Provinsi se-Pulau Jawa pada triwulan III2021 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan
kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Pulau Jawa
sebesar 29,38 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar
25,33 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,50 persen. Sementara itu,
Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,72 persen.
Ekonomi Banten triwulan III-2021 dibanding triwulan II-2021 (q-toq) mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen. Pertumbuhan positif
terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan adalah Konstruksi sebesar 6,52
persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,95 persen; Pertambangan dan
Penggalian sebesar 1,50 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,18 persen. Sementara itu, beberapa
lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Lapangan usaha yang
mengalami kontraksi terdalam adalah Transportasi dan Pergudangan
sebesar 7,31 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar
2,93 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib sebesar 1,74 persen; serta Jasa Perusahaan sebesar 0,99 persen.
Pertumbuhan dan distribusi PDRB beberapa lapangan usaha Tahun 2020
(persen) dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun
2020 (persen)dapat dilihat pada grafik berikut :

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2 1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
(Persen)
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Ekonomi Banten triwulan III-2021 dibanding triwulan III-2020
(y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan
terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan
Gas sebesar 14,53 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar
13,52 persen; Konstruksi sebesar 12,62 persen; serta Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial sebesar 11,38 persen. Industri Pengolahan yang
memiliki peran paling dominan hanya mengalami pertumbuhan
sebesar 5,57 persen. Sementara itu, terdapat tiga lapangan usaha
yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Jasa Perusahaan
sebesar 3,55 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,02 persen; serta Jasa Pendidikan
sebesar 2,52 persen.

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen

Ekonomi Banten sampai dengan triwulan III-2021 (c-to-c) mengalami
pertumbuhan sebesar 4,27 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir
semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
signifikan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,22
persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,46 persen; serta Konstruksi
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sebesar 10,84 persen. Sementara itu, terdapat empat lapangan usaha yang
mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Jasa Perusahaan sebesar 4,72
persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,66 persen; Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,80 persen;
serta Jasa Pendidikan sebesar 0,26 persen.

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

Pertumbuhan ekonomi Banten triwulan III-2021 terhadap triwulan II2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen. Pertumbuhan
terjadi hampir di seluruh komponen PDRB Pengeluaran kecuali Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Nirlaba (LNPRT). Komponen pengeluaran yang mengalami
pertumbuhan adalah Komponen Total Net Ekspor sebesar 3,83 persen;
Komponen PMTB sebesar 1,31 persen; dan PK-P sebesar 2,91 persen.
Komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi adalah komponen
PK-RT dan pengeluaran LNPRT yang terkontraksi masing-masing sebesar
0,44 persen dan 1,12 persen.
Ekonomi Banten pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020
(y-on-y) tumbuh pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan pada
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komponen Total Net Ekspor sebesar 37,39 persen; diikuti Komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) sebesar 4,29 persen;
Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,44 persen;
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,65
persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar
0,16 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan III2021 (y-on-y), Komponen Total Net Ekspor menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi Banten tertinggi. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi
Banten terendah adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP).
Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga
berlaku triwulan III-2021 tidak menunjukkan perubahan yang besar.
Perekonomian Banten masih didominasi oleh komponen PK-RT yang
mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Banten yaitu sebesar 53,51
persen, diikuti komponen PMTB sebesar 34,66 persen, Komponen Total Net
Ekspor sebesar 7,08 persen, Komponen konsumsi pemerintah (PK-P)
sebesar

4,30

persen,

serta

komponen

Lembaga

Non

Profit

yang

berkontribusi sebesar 0,45 persen.

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2 4. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y)
(persen)
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Ekonomi Banten sampai dengan triwulan III-2021 tumbuh sebesar
4,27 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi sampai dengan triwulan III2021 terjadi pada Komponen Total Net Ekspor sebesar 30,40 persen; diikuti
PMTB sebesar 4,26 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar
2,17 persen; dan Pengeluaran Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar
0,04 persen.
Kontraksi pertumbuhan sampai dengan triwulan III-2021 terjadi
pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang terkontraksi sebesar
2,92 persen.

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-on-c) (persen)

Struktur perekonomian Provinsi se-Pulau Jawa pada triwulan III2021 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan
kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Pulau Jawa
sebesar 29,38 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar
25,33 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,50 persen. Sementara itu,
Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,72 persen.
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Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Grafik 2.6. Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa, Triwulan III-2021
(persen)

Tabel 2-5. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi se- Jawa (persen)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

2. Inflasi
Pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,09 persen dengan Indeks
Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,68. Ketiga kota IHK di Provinsi Banten
mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,18
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persen dengan IHK sebesar 108,39. Diikuti oleh kota Tangerang sebesar
0,08 persen dengan IHK sebesar 106,03. Disusul kota Serang sebesar 0,05
persen dengan IHK sebesar 108,82.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh
naiknya indeks 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan,
minuman, dan tembakau sebesar 0,18 persen; kelompok perlengkapan,
peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen;
kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13
persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok pakaian dan
alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen;
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen;
dan kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen. Sedangkan Kelompok yang
mengalami penurunan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya

sebesar

0,18

persen;

Sementara

itu,

kelompok

informasi,

komunikasi dan jasa keuangan mengalami perubahan indeks sebesar
kurang dari 0,01 persen.
Inflasi tahun kalender (Januari-Oktober) 2021 sebesar 1,02 persen,
dan inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar
1,38 persen.
Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2021 secara
umum

menunjukkan

adanya

kenaikan

harga.

Berdasarkan

hasil

pemantauan BPS Provinsi Banten pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar
0,09 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari
106,59 pada September 2021 menjadi 106,68 pada Oktober 2021. Tingkat
inflasi tahun kalender Oktober 2021 sebesar 1,02 persen dan tingkat inflasi
tahun ke tahun bulan Oktober 2021 adalah sebesar 1,38 persen.
Tabel 2-6. IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 3 Kota IHK Provinsi Banten
Oktober 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut
Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran
Umum (Headline)

IHK
Oktober
2020
105,23

IHK
Desember
2020
105,6

IHK
November
2021
106,68
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Tingkat
Inflasi
Oktober
2021 1)

Tingkat
Inflasi
Tahun
Kalender
2021 2) (%)

(%)
0,09

Tingkat
Inflasi
Tahun ke
Tahun 3)
(%)

Andil
Inflasi
Oktober
2021
(%)

1,02

1,38

0,09

Kelompok Pengeluaran
Makanan,
Tembakau

Minuman,

IHK
Oktober
2020

IHK
Desember
2020

IHK
November
2021

dan 104,99

106,73

107,80

105,05

105,89

Perumahan, Air, Listrik, dan 105,14
Bahan Bakar Lainnya
Perlengkapan, Peralatan, dan 108,57
Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga

105,07

Kesehatan
Transportasi

(%)

0,1

1,07

2,8

0

106,05

0,03

0,93

-0,69

0,01

108,82

111,18

0,18

2,17

-1,87

0,01

104,39

104,49

105,03

0,04

0,52

1,13

0

103,19

102,98

104,11

0,11

1,1

3,38

0,01

92

92

91,98

0

-0,03

1,46

0

dan 107,12

106,74

107,48

0,01

0,7

0,56

0

107,05

107,05

107,2

0,01

0,13

0,75

0

dan 105,42

105,59

106,96

0,13

1,3

5,73

0,01

116

117,9

-0,18

1,63

13,15

0

Perawatan Pribadi dan Jasa 118,13
Lainnya

2.68

Persentase perubahan IHK Oktober 2021 terhadap IHK September 2021..
Persentase perubahan IHK Oktober 2021 terhadap IHK Desember 2020.
3) Persentase perubahan IHK Oktober 2021 terhadap IHK Oktober 2020.
1)
2)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis
barang dan jasa serta hasil Survei Harga Konsumen (SHK) di Kota Serang,
Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun
bulanan,

Andil
Inflasi
Oktober
2021

107,03

Pendidikan
Penyedia
Makanan
Minuman/Restoran

(%)

Tingkat
Inflasi
Tahun ke
Tahun 3)
(%)

1,00

Informasi, Komunikasi, dan
Jasa Keuangan
Olahraga,

Tingkat
Inflasi
Tahun
Kalender
2021 2) (%)

0,18

Pakaian dan Alas Kaki

Rekreasi,
Budaya

Tingkat
Inflasi
Oktober
2021 1)

diketahui

pada

bulan

Oktober 2021 ini sebanyak

216

komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 126
komoditas

mengalami

kenaikan harga

dan sisanya sebanyak

komoditas

mengalami

penurunan harga, beberapa komoditas yang

mengalami

kenaikan harga dibulan

Oktober 2021 antara

90

lain: cabai

merah, kulit melinjo, cabai hijau, minyak goreng, cabai rawit, pembersih
lantai, pepaya, bayam, ongkos jahit, dan helm. Sementara komoditas yang
mengalami penurunan harga selama bulan Oktober 2021, antara lain: buah
naga, tomat, telur ayam ras, anggur, sawi hijau, buncis, pir, labu
siam/jipang, terong dan bawang putih.
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0.05

Pada Oktober 2021 dari 11 kelompok pengeluaran, 5 kelompok
memberikan andil/sumbangan inflasi, 6 kelompok pengeluaran lainnya
memberikan

andil/sumbangan inflasi kurang atau sama dengan 0,01

persen. Kelompok yang menyumbangkan andil inflasi yaitu kelompok
Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,05 persen;

kelompok

Perumahan,

kelompok

Air,

Listrik dan

Transportasi; kelompok

Bahan

Perlengkapan,

Bakar

Lainnya;

Peralatan, dan Pemeliharaan

Rutin Rumah Tangga; dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/
Restoran masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu kelompok
Pakaian

dan

Alas Kaki; kelompok Kesehatan; kelompok Informasi,

Komunikasi dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan
Budaya; kelompok

Pendidikan; dan

Lainnya masing-masing sebesar

Perawatan

kurang

Pribadi dan

dari 0,01 persen.

Jasa

Beberapa

komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Oktober ini
adalah

komoditas:

angkutan udara,

cabai merah,

bensin,

dan

minyak goreng, rokok kretek filter,

bayam. Sementara

komoditas

yang

dominan menyumbang deflasi pada bulan Oktober ini adalah komoditas:
telur ayam ras, daging ayam ras, buah naga, tomat, emas perhiasan, kopi
bubuk, bawang putih, jeruk, anggur
3. Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan
Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,365. tidak terjadi
peningkatan ataupun penurunan ketimpangan pendapatan penduduk
Banten pada periode September 2020 - Maret 2021.
Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar
0,369 naik dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,361.
Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2021 yang sebesar
0,280lebih rendah dari September 2020 yaitu sebesar 0,296.
Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40
persen terbawah adalah sebesar 18,71 persen. Artinya pengeluaran
penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika
dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar
18,39 persen dan di daerah perdesaan sebesar 22,82 Persen. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
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Tabel 0-7. Gini Rasio Provinsi Banten Tahun 2018-2021
2018

Kelasifikasi Daerah
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan

0,386
0,283
0,385

2019
0,360
0,294
0,365

2020
0,360
0,296
0,363

2021
0,369
0,280
0,365

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Gambar 0-6. Perkembangan Gini Ratio Banten, 2010 – September 2020
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini
Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain,
semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada tahun 2010
Gini Ratio Banten tercatat sebesar 0,419. Angka ini terus bergerak turun
hingga September 2012 yaitu sebesar 0,384. Pada September 2014 nilai
Gini Ratio mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada
periode Maret 2015 - Maret 2021 nilai Gini Ratio menunjukkan
kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,365.

28

Tabel 0-8. Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen
Terbawah September 2019, Maret 2019 dan September 2020 (Persentase)

Maret

2020

Maret

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

4. Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) bulan Maret 2021 sebesar 6,66 persen, mengalami
peningkatan sebesar 0,03 poin dibanding periode sebelumnya (September
2020) yang sebesar 6,63 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya
jumlah penduduk miskin sebanyak 9,59 ribu orang dari 857,64 ribu orang
pada September 2020 menjadi 867,23 ribu orang pada Maret 2021.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret
2020 sebesar 5,03 persen naik menjadi 5,85 persen pada September 2020.
Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret
2020 sebesar 8,18 persen naik menjadi 8,57 persen pada September 2020.
Selama periode September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk
miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 12,81 ribu orang (dari 540,15
ribu orang pada September 2020 menjadi 552,96 ribu orang pada Maret
2021), sedangkan di daerah perdesaan turun sebanyak 3,22 ribu orang
(dari 317,49 ribu orang pada September 2020 menjadi 314,27 ribu orang
pada Maret 2021). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan
jauh

lebih

besar

dibandingkan

peranan

komoditi

non

makanan

(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2021,
sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan
29

tercatat sebesar 72,14 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan
kondisi September 2020 yang sebesar 71,89 persen.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai
Garis Kemiskinan Maret 2021 di perkotaan dan di perdesaan adalah beras,
rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, roti, serta kopi bubuk
& kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang
terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu
biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.
Tabel 0-5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2020-September 2020
PERSENTASE
JUMLAH PENDUDUK
DAERAH/TAHUN
PENDUDUK
MISKIN (RIBU)
MISKIN
Perkotaan
Maret 2019
540,15
5,85
September 2019
552,96
5,93
Perdesaan
Maret 2019
September 2019
Perkotaan/Perdesaan
Maret 2019
September 2019
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

317,49
314,27

8,57
8,49

857,64
867,23

6,63
6,66

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2021
mencapai 6,66 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada
September 2020, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar
0,03 poin (dari posisi 6,63 persen). Persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di daerah perdesaan
mengalami penurunan.
Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,85 persen
menjadi 5,93 persen dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun
dari 8,57 persen pada September 2020 menjadi 8,49 persen pada Maret
2021.
Sejalan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk
miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 9,59 ribu
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orang dari 857,64 ribu orang pada September 2020 menjadi 867,23 ribu
orang pada bulan Maret 2021:
Gambar berikut menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten
tahun 2002 sampai dengan 2020:

Gambar 2-7. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-September
2020
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Catatan : * Hasil backcasting dengan menggunakan penimbang Proyeksi
Penduduk 2010-2035

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:.
Tabel 2-10. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020
Kabupaten/Kota

Jumlah (Ribu Jiwa)
2018

2019

2020

Kab Pandeglang

116.16

114.09

Kab Lebak

108.81

Kab Tangerang

Presentase
2018

2019

2020

120,44

9.61

9.42

9,92

107.93

120,83

8.41

8.30

9,24

190.05

193.97

242,02

5.18

5.14

6,23

64.46

61.54

74,80

4.30

4.08

4,94

103.49

98.37

118,22

4.76

4.43

5,22

Kota Cilegon

13.96

13.20

16,31

3.25

3.03

3,69

Kota Serang

36.21

36.21

42,24

5.36

5.28

6,06

Kota Tangerang Selatan

28.21

29.16

40,99

1.68

1.68

2,29

661.36

654.46

775,99

5.24

5.09

5,92

Kab Serang
Kota Tangerang

Provinsi Banten

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
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Dari tabel tersebut, terlihat bahwa meskipun angka kemiskinan di
tingkat provinsi berada di kisaran 5 persen, di Kabupaten/Kota masih ada
yang lebih tinggi dari 5%, dengan kinerja penurunan angka kemiskinan
yang bervariasi antar Kabupaten/Kota.
Garis

Kemiskinan

dipergunakan

sebagai

suatu

batas

untuk

mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk
miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel dibawah menyajikan
perkembangan Garis Kemiskinan pada periode September 2020-Maret
2021
Tabel 2-11. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020
Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bln)
Daerah/Tahun
Makanan
Bukan Makan
Total
Perkotaan
September 2020
376.950
155.1
532.096
47
Maret 2021
390.893
158.2
549.111
18
Perubahan (%)
3,70
1,98
3,20
Perdesaan
September 2020
355.550
118.9
474.487
37
Maret 2021
364.081
121.4
485.525
44
Perubahan (%)
2,40
2,11
2,33
Perkotaan+ Perdesaan
September 2020
370.293
144.8
515.110
18
Maret 2021
382.584
147.7
530.363
79
Perubahan (%)
3,32
2,04
2,96
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Selama periode September 2020-Maret 2021, Garis Kemiskinan naik
sebesar 2,96 persen, yaitu dari Rp 515.110,- per kapita per bulan pada
September 2020 menjadi Rp 530.363,- per kapita per bulan pada Maret
2021. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang
terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih
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jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri
dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2021 adalah sebesar
72,14 persen,

mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September

2020 yang sebesar 71,89 persen. Sumbangan GKM terhadap GK pada
September

2020 adalah

sebesar 71,89

persen, mengalami

sedikit

peningkatan dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 71,78 persen.
Tabel 2-12. Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis
Kemiskinan, Maret 2021
Komo
diti
(1)
Makanan
Beras
Rokok kretek filter
Daging ayam ras
Telur ayam ras
Kopi Bubuk &
Kopi Instan
(sachet)
Bukan Makanan
Perumahan
Bensin
Listrik
Pendidikan
Perlengkapan
mandi

Perkotaan

Komoditi

(2)

Perdesaan

(3)

(4)

17,71
15,48
4,67
4,10
2,42

Beras
Rokok kretek filter
Telur ayam ras
Daging ayam ras
Roti

20,29
17,19
3,22
3,08
2,87

10,24
4,23
3,46
1,62
1,39

Perumahan
Bensin
Listrik
Pendidikan
Perlengkapan mandi

11,08
2,27
1,51
1,22
1,13

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pada Maret 2021, beras masih berperan sebagai penyumbang
terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan (17,71%) dan di pedesaan
(20,29%).

Keempat

komoditi

makanan

lainnya

penyumbang

Garis

Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter (15,48%), daging ayam
ras (4,67%), telur ayam ras (4,10%), dan kopi bubuk & kopi instan (sachet)
(2,42%). Sedangkan di daerah perdesaan, empat komoditi makanan
penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut
adalah rokok kretek filter (17,19%), telur ayam ras (3,22%), daging ayam
ras (3,08%) serta roti sebesar 2,87%.
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Sementara komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar
untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan sama.
Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan
adalah biaya perumahan (10,24%), bensin (4,23%), listrik (3,46%),
pendidikan (1,62%) dan perlengkapan mandi (1,39%). Di perdesaan lima
komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya
perumahan (11,08%), bensin (2,27%), listrik (1,51%), biaya pendidikan
(1,22%) dan perlengkapan mandi sebesar 1,13%.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil
jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga
terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.
Pada periode September 2020-Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami
penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,141 pada
September 2020 menjadi 1,088 pada Maret 2021. Demikian pula Indeks
Keparahan Kemiskinan turun dari 0,345 menjadi 0,265 pada periode yang
sama. Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati
Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga
semakin mengecil.
Jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat, penduduk miskin
di Provinsi Banten lebih banyak dibanding DKI Jakarta,namun
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk miskin
dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten lebih rendah, seperti pada
tabel dibawah ini:
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Tabel 0-13. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, September 2020 – Maret 2021
Komoditi

Kota

Desa

Kota + Desa

September 2020

0,980

1,543

1,141

Maret 2021

0,977

1,369

1,088

September 2020

0,301

0,455

0,345

Maret 2021

0,243

0,321

0,265

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021
Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan di perkotaan. Di

perkotaan nilai P1 turun dari 0,980 pada September 2020 menjadi 0,977
pada Maret 2021, dan nilai P2 turun dari 0,301 menjadi 0,243 pada periode
yang sama. Sementara di perdesaan nilai P1 turun 0,174 poin dan nilai P2
juga turun 0,135 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk
miskin di daerah perdesaan semakin membaik.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di
Provinsi Banten selama periode September 2020-Maret 2021 antara lain
adalah:
1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2021 sebesar -0,39 persen, lebih
baik dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 (-5,77
persen), meskipun tidak berkorelasi langsung.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2021 sebesar 99,69 lebih rendah
dibanding

September

2020

sebesar

101,97.

NTP

di

atas

100

menunjukkan tingkat kesejahteraan petani lebih baik.
Terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021
sebesar 1,02 poin, dimana pada Februari 2020 sebesar 7,99 persen
meningkat menjadi 9,01 persen pada Februari 2021.

Tabel 2-14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
NO.

JENIS PMKS

1

Rumah Tangga Miskin (RTM)

2

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

3

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

JUMLAH
648,660
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69,606
2,839

KET.
KK
Jiwa
KK

NO.

JENIS PMKS

JUMLAH

4

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

6,368

5

Anak Balita Terlantar

6

Anak Terlantar

7

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

8

Anak Berhadapan Dengan Hukum

9

Anak Jalanan

KET.
KK

14,312

Jiwa

111,215

Jiwa

1,010

Jiwa

93

Jiwa

646

Jiwa

2,798

Jiwa

125

Jiwa

59,771

Jiwa

10

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

11

Anak yang Menjadi KTK / Diperlakukan Salah

12

Lanjut Usia Terlantar

13

Gelandangan

462

Jiwa

14

Pengemis

706

Jiwa

15

Pemulung

6,070

Jiwa

16

Bekas Warga
(BWBLP)

17

Korban Penyalahgunaan Napza

18

Binaan

Lembaga

Pemasyarakatan

1,556

Jiwa

1,465

Jiwa

Tuna Susila

289

Jiwa

19

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

765

Jiwa

20

Kelompok Minoritas

255

Jiwa

21

Penyandang Disabilitas

27,539

Jiwa

22

Korban Tindak Kekerasan

188

Jiwa

23

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

185

Jiwa

24

Korban Trafficking

64

Jiwa

25

Korban Bencana Alam

36,211

Jiwa
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Korban Bencana Sosial

17,186

Jiwa

Tabel
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2-6. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
JENIS PSKS
JUMLAH
KET.
Pekerja Sosial Profesional
46
Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
5,241
Orang
Karang Taruna
1,397 Lembaga
Dunia Usaha yang melakukan UKS
157 Badan Usaha
Wahana
Kesejahteraan
Sosial
Berbasis
684 Lembaga
Masyarakat (WKSBM)
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
155
Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1,450
Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
770 Lembaga
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
17 Lembaga
(LK3)
Keluarga Pioner
396
Orang
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
581
Orang
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NO.
JENIS PSKS
12 Penyuluh Sosial :
a. Penyuluh Sosial Fungsional
b. Penyuluh Sosial Masyarakat

JUMLAH

KET.
Orang
Orang
Orang

2,576

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021 (Data PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Povinsi
Banten Tahun 2020)

Jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat, penduduk miskin
di Provinsi Banten lebih banyak dibanding DKI Jakarta,namun
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk miskin
dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten lebih rendah, seperti pada
tabel dibawah ini:

Tabel 2-16. Tingkat Kemiskinan Provinsi banten, DKI Jakarta dan Jawa
Barat September 2020
Provinsi

Tingkat kemiskinan

Jumlah Penduduk
Miskin (Ribu Jiwa)

Banten

6,63

857,64

Dki Jakarta

4,69

496,84

Jawa Barat

8,43

4.188,52

10,19

27.549,69

Indonesia
Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

5. Indeks Fokus Pembangunan Manusia (IPM)
IPM

merupakan

indikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang
dilakukan

melalui

peningkatan

kemampuan

manusia

dalam

memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati
kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti
kebudayaan, sosial dan politik. IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan, yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks
kesehatan, indeks pengetahuan, serta indeks pengeluaran. Pembangunan
daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat tercermin dari IPM.
IPM di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan.
Pada tahun 2020, IPM Banten mencapai 72,45, atau meningkat 0,01 poin
dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,44. Selama sepuluh tahun
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terakhir ini, IPM Banten telah meningkat dari 67,54 pada tahun 2010
menjadi 72,45 pada tahun 2020.
Sebagai

sebuah

indikator

yang

digunakan

untuk

melihat

perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah, terdapat dua
aspek dari IPM yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status
pencapaian. Apabila dari aspek pencapaian selalu meningkat, dari aspek
pertumbuhan atau kecepatan kemajuan, IPM Banten pada tahun 2020
mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan
IPM pada tahun 2020 yang hanya 0,01 persen, lebih rendah dari
pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 0,68 persen.
Secara umum pembangunan manusia Banten selama sepuluh tahun
terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM
Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun
2020. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun
2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar
1). Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level
atau

kategori

“Tinggi”

(70≤IPM<80)..

Secara

rinci,

capaian

dan

pertumbuhan IPM Banten disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 2-8. Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan
tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
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standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui
indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan
standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas
daya beli (purchasing power parity).
Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk.
Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2020, mencapai 69,96 tahun.
Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2020
mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 69 tahun 11 bulan.
Sepanjang periode 2010 hingga 2019, Banten telah berhasil meningkatkan
Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,46 tahun.
Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 telah mencapai
12,89 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada
tahun 2019, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di
perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus
SLTA.
Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2020 telah mencapai
8,89 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara ratarata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 telah
mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka
pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda
bahwa

kualitas

pendidikan

penduduk

Banten

terus

mengalami

peningkatan. Malah, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan
kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen
pembentuknya dari Tahun 2010 sampai dengan 2019, disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten
Menurut Komponen Tahun 2010-2020
Komponen
(1)
Umur

2010 2011
(2)
(3)
68,50 68,68

2012
(4)
68,86

2013
(5)
69,04

2014
(6)
69,13
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2015
(7)
69,43

2016
(8)
69,46

2017
(9)
69,49

2018
(10)
69,64

2019
(11)
69,84

2020
(12)
69,96

Komponen
2010
(1)
(2)
Harapan
Hidup Saat
lahir (UHH,
Tahun)
11,02
Harapan
Lama
Sekolah
(HLS, Tahun
7,92
Rata-rata
Lama
Sekolah
(RLS, Tahun)
Pengeluaran 10.777
per Kapita
disesuaikan
(PKP,
Ribuan
Rupiah)
IPM
67,54
Pertumbuh
an IPM
(Persen)

2011
(3)

2012
(4)

2013
(5)

2014
(6)

2015
(7)

2016
(8)

11,41

11,79

12,05

12,31

12,35

12,70

7,95

8,06

8,17

8,19

8,27

8,37

10.933 11.008 11.061 11.150 11.261 11.469

68,22
1,01

68,92
1,02

69,47
0,79

69,89
0,61

70,27
0,55

70,96
0,98

2017
(9)

2018
(10)

2019
(11)

2020
(12)

12,78

12,85

12,88

12,89

8,53

8,62

8,74

8,89

11.659 11.994 12.267

71,42
0,65

71,95
0,74

72,44
0,68

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun
2020 cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang
Selatan

(81,36)

dan

terendah

pada

Kabupaten

Lebak

(63,91).

Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2-78. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2017-2020
2017
2018
2019
2020
KABUPATEN/KOTA
Kab Pandeglang
Kab Lebak
Kab Tangerang
Kab Serang
Kota Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten

63.82
62.95
70.97
65.6
77.01
72.29
71.31
80.84
71.42

64,34
63,37
71,59
65,93
77,92
72,65
71,68
81,17
71,95

64,91
63,88
71,93
66,38
78,43
73,01
72,10
81,46
72,44

65,00
63,91
71,92
66,70
78,25
73,05
72,16
81,36
72,45

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya, tercatat, Kabupaten
Serang tumbuh 0,48 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan
manusianya mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong
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11.964

72,45
0,01

oleh

cepatnya

perbaikan

pada

dimensi

kesehatan

dan

dimensi

pengetahuan. Sementara Kota Tangerang yang penurunan IPM nya paling
besar, dipengaruhi turunnya dimensi standar hidup layak serta lambatnya
perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan.
Tabel 2-89. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Jawa
Menurut Komponen Tahun 2020
Umur
Harap
an
Hidup
(UHH,
Tah
un)
(2)

Harapan
Lama
Sekolah
(HLS,
Tahun)

Ratarata
Lama
Sekolah
(RLS,
Tahun)

Pengeluaran
per Kapita
Disesuaikan
(PKP, Ribu
Rupiah)

Nilai

Pertumbuhan
(Persen)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

DKI Jakarta

72,91

12,98

11,13

18.227

80,7
7

0,012

1

DI Yogyakarta

74,99

15,59

9,55

14.015

79,9
7

-0,025

2

Kalimantan Timur

74,33

13,72

9,77

11.728

76,2
4

-0,483

3

Kepulauan Riau

69,96

12,87

10,12

14.209

75,5
9

0,146

4

Bali

72,13

13,33

8,95

13.929

75,5
0

0,159

5

Sulawesi Utara

71,69

12,85

9,49

10.791

72,9
3

-0,082

6

Riau

71,60

13,20

9,14

10.675

72,71

-0,397

7

BANTEN

69,96

12,89

8,89

11.964

72,45

0,014

8

Sumatera Barat

69,47

14,02

8,99

10.733

72,38

-0,014

9

Jawa Barat

73,04

12,50

8,55

10.845

72,09

0,083

10

Indonesia

71,47

12,98

8,48

11.013

0,028

-

Provinsi

(1)

IPM

71,94

Peringkat
Nasional

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir
ini di antara provinsi dalam peringkat 10 besar di Indonesia, hanya kalah
dari Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Kondisi yang demikian
ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan
keempat. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata
Nasional yang mencapai 0,03 persen. Meskipun demikian, angka IPM
Banten tetap berada pada peringkat kedelapan tertinggi di Indonesia (Tabel
diatas).
Betapapun juga, bila besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak
ingin dilampaui oleh Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat, harus
dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk.
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Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus
diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada
peringkat kesembilan dan di bawah Provinsi Jawa Barat, bahkan masih
lebih rendah dari rata-rata Nasional.
Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada
komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena
dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian
komponen Rata- rata Lama Sekolah. Adapun capaian Harapan Lama
Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Banten memang masih berada pada
peringkat ketujuh dan kesembilan, namun lebih rendah dibandingkan
Provinsi Sumatera Barat.
II.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan
urusan pemerintahan daerah.
Fokus

layanan

urusan

pemerintahan

daerah

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
3. Urusan Pilihan
4. Urusan Pelayanan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan
Kepegawaian
II.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta mayarakat serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik
Indonesia.
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah bahwa asas desentralisasi yang dilaksanakan oleh
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pemerintah Provinsi banten sebagai daerah otonom merupakan upaya
pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara
lain :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Pelayanan
Dasar dan Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
3. Peningkatkan Daya Saing Daerah, Mitigasi Bencana dan Integrasi
Antar Wilayah;
4. Pemantapan Tata kelola Pemerintahan.
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran
Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok
Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari
kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi
pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat
sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan
pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk
menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.
Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori
dan protein per kapita per hari, yaitu 2.150 kkal, maka rata-rata konsumsi
kalori penduduk Banten pada 2020 sudah mencapai standar kecukupan
yakni hanya sebesar 2.250,36 kkal.
Tabel 2-9. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut
Kelompok Makanan (kkal) Tahun 2018-2020
Kelompok Makanan

2018

2019

2020

Padi-padian
Umbi-umbian
Ikan
Daging
Telur dan susu
Sayuran
Kacang-kacangan
Buah-buahan
Minyak dan lemak
Bahan minuman
Bumbu-bumbuan

850,90
28,88
53,03
76,48
78,48
34,41
58,58
52,58
265,54
73,99
13,84

828,63
32,15
53,64
78,74
71,23
37,80
55,84
44,78
277,35
77,51
12,79

839,87
36,09
53,78
80,09
71,23
37,75
56,85
41,65
282,48
78,00
14,40
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Kelompok Makanan

2018

2019

2020

Konsumsi lainnya
Makanan dan minuman jadi
Jumlah

73,21
601,85
2.261,77

65,05
613,15
2.248,65

63,01
591,81
2.250,36

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

2. Nilai Tukar Petani
NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan perbandingan antara Indeks
harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) NTP
mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang
dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan
konsumsi rumah tangga.
Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian
dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi
dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan
NTP Banten Oktober 2021 sebesar 97,90 mengalami kenaikan sebesar 0,20
persen dari NTP bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan naiknya Indeks
Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,05 persen dan turunnya Indeks
Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,15 persen.

Pada Oktober 2021

terjadi deflasi perdesaan di Provinsi Banten sebesar 0,21 persen. Deflasi
terjadi pada dua kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Makanan,
Minuman dan Tembakau serta Kelompok Pakaian dan Alas kaki.
Sedangkan inflasi terjadi pada enam kelompok pengeluaran, yaitu:
Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Kelompok Perawatan Pribadi
dan Jasa Lainnya; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan
Rutin Rumah Tangga; Kelompok Transportasi; Kelompok Kesehatan;
Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan bahan bakar Rumah Tangga; dan
Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Sementara tiga
kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten Oktober 2021 sebesar
97,17 atau turun 0,07 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Harga
gabah di tingkat petani pada Oktober 2021 mengalami penurunan untuk
Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 2,79 persen dan Gabah Kering Panen
(GKP) sebesar 1,22 persen, sementara untuk Gabah Kualitas Rendah
mengalami kenaikan sebesar 3,98 persen.
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Rata-rata harga gabah bulan Oktober 2021 di tingkat petani kualitas
GKG sebesar Rp. 4.374,- , GKP Rp. 4.144,- dan Kualitas Rendah Rp. 3.813,per Kg. Untuk kualitas GKG, harga tertinggi sebesar Rp. 4.600 pada varietas
Ciherang dan harga terendah sebesar Rp. 4.300,- pada varietas Ciherang,
Inpari, IR 64 dan Membramo.
Upah nominal buruh tani pada Oktober 2021 Rp. 66.816,- per hari,
naik 0,03 persen dari bulan sebelumnya. Sementara secara riil juga
mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen, yaitu dari Rp. 60.845,- menjadi
Rp. 60.991,- per hari.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di empat kabupaten
di Provinsi Banten pada Oktober 2021, NTP secara umum mengalami
kenaikan sebesar 0,20 persen dibandingkan NTP September 2021.
Kenaikan NTP yang terjadi pada Oktober 2021 ini dikarenakan oleh naiknya
indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,05 persen dan turunnya
indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,15 persen.
Tabel 2-21. Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Bulan Oktober 2021
(2018=100)
Bulan
Rincian

September 2021

(1)
a. Indeks yang diterima (It)
b. Indeks yang dibayar (Ib)
c. Indeks Konsumsi Rumah
Tangga
d. Indeks BPPBM
e. Nilai Tukar Petani (NTP)

Oktober 2021

(2)

(3)

Persentase
Perubahan

107,46
109,97
109,78

107,51
109,81
109,55

(4
)
0,05
-0,15
-0,21

110,51

110,64

0,12

97,71

97,90

0,20

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pada Oktober 2021 ini, kenaikan indeks NTP terjadi pada tiga subsektor,
yaitu: Subsektor Perikanan sebesar 1,01 persen, Subsektor Tanaman
Pangan sebesar 0,61 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat
sebesar 0,26 persen. Sementara itu, penurunan indeks NTP terjadi pada
dua subsektor yaitu, Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 1,70 persen
dan Subsektor Peternakan sebesar 0,29 persen.
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Tabel 2-10. Produksi Padi dan Beras menurut Kabupaten Kota di Provinsi
Banten 2019
Kabupaten/Kota

Luas Panen (ha)

Regency/Municipality

Har Vested Area (ha)

Produktivitas (ton/ha)
Produc TIVITy (ton/ha)

Produksi (ton)
Production (ton)

Kabupaten/Regency
Pandeglang

83 996,17

4,99

419 229,97

Lebak

78 398,93

4,45

348 869,03

Tangerang

54 913,73

5,04

276 627,35

Serang

72 559,52

4,76

345 163,17

553,31

6,32

3 496,82

Cilegon

1 753,43

5,56

9 751,86

Serang

11 552,60

5,83

67 344,61

4,11

5,00

20,54

303 731,80

4,84

1 470 503,35

Kota/Municipality
Tangerang

Tangerang Selatan
Banten

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Produksi padi dan beras pada tabel tersebut menunjukan wilayah
Banten masih cukup punya kemampuan dalam memproduksi sektor
pangan terutama Beras lumbung beras di Banten ada pada wilayah
kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang. Untuk daerah Kota
sendiri produksi mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena alih
fungsi lahan yang cukup cepat. Untuk itu wilayah lumbung beras akan
diupayakan bisa meningkatkan produksinya agar ketahanan pangan
Banten tetap terjaga.
Tabel 2-23 Jumlah pelanggan, daya tersambung dan energi terjual
perusahaan PLN di Provinsi Banten
Klasifikasi
Classification

Jumlah Pelanggan
Number of Customers

Daya Tersambung
Connected Power (kVA)

Energi Terjual
Sold Electrical Energy
(MWh)

1. Sosial (S1, S2, S3) Public
64.033

234.316

315

3.223.519

3.325.217

5.871

186.004

1.900.413

2.651

6.829

5.632.918

13.027

11.538

168.998

241

5.035

85.719

246

2. Rumah Tangga (R1, R2, R3)
Household
3. Bisnis (B1, B2, B3) Business

4. Industri (I1, I2, I3) Industry

5. Pemerintahan (P)
6. Lainnya (P, T, M) Others
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Klasifikasi

Jumlah Pelanggan

Classification

Number of Customers

Daya Tersambung
Connected Power (kVA)

Energi Terjual
Sold Electrical Energy
(MWh)

Jumlah/ Total

3.496.958

11.347.580

22.352

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Sejalan dengan kontribusi Industri yang paling utama dalam membentuk
PDRB wilayah, bisa kita lihat dengan konsumsi daya listrik yang sebagian
besar untuk memenuhi Industri sebesar 14.601 MWh. Untuk itu selain
kebutuhan industri yang akan terus dipenuhi, rasio elektrifikasi dalam
waktu dua tahun terakhir akan 100%.di wilayah- wilayah terpencil akan
terus dilakukan peningkatan elektrifikasinya.
3. Rasio ketergantungan
Pada tahun 2019 Sebanyak 27,70 persen penduduk Banten berusia
muda (0-14 tahun), 68,69 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan
hanya 3,61 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut
diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Banten
sebesar 45,42.
Tabel 2-11. Tingkat ketergantungan / rasio ketergantungan Tahun 20182019
2018
Kabupaten/
Kota

Jumlah
Penduduk
Usia<15-64
Tahun

Jumlah
Penduduk
Usia<15
Tahun dan
Usia
>64
Tahun

2019
Angka
Ketergantungan
Penduduk

Jumlah
Penduduk
Usia<15-64
Tahun

Jumlah
Penduduk
Angka
Usia<15
Ketergan
Tahun dan -tungan
Usia
Penduduk
>64
Tahun

Kabupaten
1. Pandeglang
2. Lebak
3. Tangerang
4. Serang
Kota

766.520
837.950
2.545.649
994.136

442.491
457.860
1.147.044
507.365

57,73
54,64
45,06
51,04

769.031
842.985
2.621.319
999.212

442.878
459.623
1.179.468
509.185

57,44
54,40
44,91
50,87

Tangerang
1.585.364
599.940
Cilegon
299.202
303.578
Serang
453.390
224.414
Tangerang
1.224.698
471.610
Selatan
Provinsi
8.706.909
3.982.827
Banten
Indonesia
179.126.800
85.888.500
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020

37,84
44,15
49,50
38,51

1.619.138
132.103
460.975
1.263.044

610.763
133.627
227.628
484.862

37,58
43,86
49,23
38,25

45,74

8.879.282

4.048.034

45,42

47,9

183.363.700

83.548.200

45,56

5.
6.
7.
8.
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4. Kondisi Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan
Kondisi jalan di Provinsi Banten dalam 2 tahun terakhir mengalami
perbaikan jalan yang signifikan sebesar 91,41% dengan kondisi mantap di
daerah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kota Tangerang Selatan. Jalan rusak paling banyak berada di Kabupaten
Lebak dan Kabupaten Pandeglang dimana kondisi ini akan dibangun pada
Tahun 2022. Kondisi jalan yang bagus akan meningkatkan kelancaran arus
barang dimana akan berdampak pada meningkatkan daya saing wilayah
selatan, apalagi komoditas pertanian dan perkebunan ada pada kedua
wilayah tersebut.
Kondisi permukaan jalan di kabupaten/kota Provinsin Banten pada
Tahun 2018 kondisi jalan baik paling panjang berada di Kabupaten Serang,
Kondisi sedang berada di Kabupaten Lebak, kondisi rusak berada di
Kabupaten Lebak dan kondisi rusak parah berada di Kabupaten Lebak,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2-12. Kondisi Permukaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2018
Kab/kota

Kondisi Jalan (Km)
Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Pandeglang

118,44

32,84

4,50

-

Lebak

122,01

25,00

5,33

24,05

Kab.tangerang

97,01

4,24

4,38

2,66

Kab.serang

138,69

42,82

1,20

-

Kota Tangerang

31,05

0,77

-

-

Kota Cilegon

1,70

1,66

-

-

Kota Serang

41,07

11,00

-

-

Kota Tangsel

48,48

2,66

0,42

0,05

Banten

598,44

120,99

15,83

26,77

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Kondisi Jalan Lebar Menuju Standar Jalan Provinsi Banten yang
sesuai standar target RPJMD adalah 128,17 km dengan sisa target Tahun
2022 95,94 Km, sedangkan Panjang Jalan Provinsi target RPJMD 194.70
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Km dengan sisa target Tahun 2022 sepanjang 35,01 Km , untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2-13. Target Kondisi Jalan Provinsi Banten Tahun 2022
OPD / URAIAN

TARGET KINERJA
RPJMD/RENSTRA
2017-2022

REALISASI
KINERJA
2018

2019

DIRENCANAKAN

SISA
TARGET

SATUAN

2020

2021

2022

6,64

32,46

35,01

Km

16,21

-

Km

10,1

95,94

Km

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Panjang
Provinsi

Jalan
194.70

54,11

66,4
8

15.08

-

-

128.17

11,68

8,3

Jalan Baru
Jalan
Standar
Teknis 7 M

2,15

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Terminal bus merupakan transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau
antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum. Provinsi Banten pada Tahun 2019 memiliki 3 terminal
tipe A, 8 terminal tipe B dan 12 terminal tipe C. Sarana prasarana terminal
pada tiap tahunnya akan selalu dilengkapi dengan fasilitas utama dan
pendukung untuk kenyamanan para pengguna, dimana hal ini bertujuan
untuk meningkatkan mobilitas penduduk supaya lebih nyaman. Untuk
membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utama pada wilayah
perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas jalan,
salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu
ditingkatkan

kenyamanan,

kehandalan

serta

keamanannya

melalui

pengembangan transportasi massal perkotaan dan Terminal untuk
meningkatkan pariwisata daerah dan meningkatkan sektor jasa, terminal
dan klarifikasi terminal di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2-27. Terminal dan klasifikasi terminal di Provinsi Banten
No.
Lokasi
1. Kota Serang

2. Kabupaten Serang
3. Kabupaten
Pandeglang

1)
2)

Nama Terminal
Terminal Pakupatan
Terminal Cipocok

Klasifikasi
Tipe A
Tipe B

3)

Terminal Kepandean

Tipe C

4)
5)

Terminal Anyer
Terminal Labuan

Tipe C
Tipe B

6)

Terminal Anten

Tipe C
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No.

Lokasi

4. Kabupaten Lebak

7)

Nama Terminal
Terminal Lampe Labuan

Klasifikasi
Tipe C

8)
9)

Terminal Kadu Agung
Terminal Malingping

Tipe B
Tipe B

10) Terminal Sunan Kalijaga

Tipe C

11) Terminal Bayah

Tipe C

12) Terminal Binuangen

Tipe C

5. Kota Cilegon

13) Terminal Merak
14) Terminal Seruni

Tipe A
Tipe B

6. Kabupaten
Tangerang

15) Terminal Kp. Melayu

Tipe C

16) Terminal Balaraja

Tipe B

7. Kota Tangerang

17) Terminal Porisplawad
18) Terminal Cimone

Tipe A
Tipe B

19) Terminal Ciledug

Tipe B

20) Terminal Cibodasari

Tipe C

21) Terminal Pasar Baru

Tipe C

8. Kota Tangerang Selatan 22) Terminal Pondok Cabe
23) Terminal Bumi Serpong
Damai

Tipe C

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021 (Dinas Perhubungan Provinsi Banten
dalam “Perhubungan dalam angka 2019”)

5. Kondisi Sektor Industri dan Perbankan
Kondisi sektor industri di Provinsi Banten

terdapat

2.515

Perusahaan, jumlah industri terbanyak ada pada Kabupaten Tangerang
yang memiliki 1.148 perusahaan namun dalam sisi nilai produksi Kota
Cilegon memiliki nilai produksi yang cukup tinggi dengan 105 industri.
Artinya untuk industri padat karya ada pada daerah Tangerang Raya
namun Industri padat modal ada pada wilayah Industri Cilegon. Daerah
indutri lain seperti Kabupaten Serang juga merupakan hal yang bisa kita
pastikan potensial untuk terus berkembang. Penanaman modal dan nilai
investasi di Banten terus naik dan kondusivitas wilayah baik dari sisi
keamanan dan perizinan akan terus diperbaiki sebagai upaya Banten
sebagai tujuan investasi utama di Jawa, hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2-28. Jumlah Perusahaan, tenaga kerja, Investasi, dan nilai
Produksi pada Industri Besar dan sedang Menurut kabupaten/kota di
Provinsi Banten, 2018
Kabupaten/Kota
Pandeglang

Perusahaan

Tenaga Kerja Nilai Produksi (ribu rupiah)

10

515
50

376 377 911

Kabupaten/Kota

Perusahaan

Lebak
Tangerang
Serang
Tangerang
Cilegon
Serang
Tangerang Selatan
Banten

32
1 148
256
792
105
38
134
2 515

Tenaga Kerja Nilai Produksi (ribu rupiah)
5.802
252.332
67.109
179 462
21 932
2 045
25 979
555 176

7 321 353 453
246 285 358 501
112 628 890 875
166 019 743 150
134 939 619 394
786 280 915
30 152 414 467
698 510 038 666

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel posisi kredit mikro menunjukan bahwa 3 tahun terakhir usaha
UMKM di Banten menunjukan kenaikan dalam upaya pengembangan
usahanya. Kredit modal kerja dan investasi menunjukan bahwa sektor
UMKM di Provinsi Banten bisa lebih berupaya untuk meningkatkan
peluang dan semakin sejahtera.Dalam situasi wabah covid 19, sektor
UMKM banyak terdampak dari situasi ini, upaya recovery ekonomi akan di
maksimalkan dengan fokus pada upaya tumbuhnya UMKM yang dimasa
covid 19 ini terdampak dan menjadi gulung tikar.
Tabel 2-149. Posisi Kredit Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rupiah dan
Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Banten
Jenis Penggunaan Type of Loans
1. Modal Kerja Working Capital

2018
33 703 426

2019
35 396 237

2020
34 164 813

2. Investasi InVestment

11 613 452

13 606 236

11 999 170

3. Konsumsi Consumption
Jumlah/Total

45 316 877

49 002 473

46 163 983

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha dalam
upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada
akhir RPJMD 2022 sebesar 6.10%. Terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019
merupakan pendorong bagi upaya pencapaian target pertumbuhan
ekonomi Banten mengingat Banten memiliki potensi yang besar pada sektor
industri, pertanian dan pariwisata. Ekonomi Banten diharapkan tumbuh
signifikan melalui pengembangan ekonomi Kawasan Tangerang Raya sebgai
pusat Industri dan Jasa juga wilayah Lebak dan Pandeglang sebagai basis

51

ketahanan Pangan Banten, sehinga wilayah utara dan selatan bisa tumbuh
beriringan mencapai kesejahteraan bersama.
Namun demikian perlu diantisipasi isu-isu penting yang dapat
mempengaruhi perekonomian Banten. Dari sisi permintaan bahwa struktur
perekonomian Banten tumbuh moderat tiap tahun, namun permasalahan
utamanya adalah kontribusi ekspor cenderung lebih rendah dibanding
impor. Dari sisi penawaran, capaian pertumbuhan ekonomi dipicu dari
sektor

industri

30%,

yang

dimana

pertumbuhan

sektor

industri

berkontraksi dalam 3 tahun terakhir. Ini sebenarnya menjadi “warning”
bagi pemerintah daerah dimana Industri tersebut banyak merelokasi
Pabrik terutama di wilayah Kabuapaten Tangerang dan Kabupaten Serang
karena persoalan UMR yang tinggi. Namun demikian sektor jasa dan
konstruksi dalam 3 tahun terakhir juga ikut tumbuh. Tantangan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Banten pada tahun 2022
masih

cukup

berat

karena

menghadapi

dinamika

ketidakpastian

perekonomian global yang berimbas pada tidak kondusifnya kondisi
perdagangan dan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku
impor. Ditambah lagi wabah covid 19 yang terjadi di tahun 2020 sampai
sekarang, yang memukul semua sektor usaha dan menjadikan banyaknya
pengangguran dan naiknya angka kemiskinan. Tantangan Provinsi Banten
di tahun 2022 menjadi bertambah dua kali lipat dimana wabah Covid 19
bukan saja memukul sektor industri dan UMKM namun juga naiknya
jumlah pengangguran.
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2020 pada hakekatnya
merupakan cara Pemerintah Provinsi Banten dalam mencapai sasaran
Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang
diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur)
kinerja yang telah ditetapkan,ddimana evaluasi atas capaian pembangunan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat dilihat dari
capaian kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi,
tujuan, sasaran Pemerintah Daerah, Program Pemerintah Daerah, sampai
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dengan Program OPD. Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah
Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan,
layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut
didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintah Daerah yang merupakan
program untuk menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan.
Tabel 2-30. Target dan Capaian IKU Provinsi Banten Tahun 2020
NO

1

2

3

4

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

SATUAN

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif,
dan
efisien

Capaian Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Nilai

Capaian Indeks
Reformasi
Birokrasi

Nilai

Capaian SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
Pemerintah
Provinsi Banten

Nilai

Capaian kinerja
infrastruktur
daerah

%

Persentase
Pembangunan
dan
Penanganan
Infrastruktur

%

Indeks
Pembangunan
Manusia

%

Index Gini /
Menurunnya
Ketimpangan
Pendapatan

%

Kemiskinan

%

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

%

Meningkatnya
Ketersedian
Infrastruktur
Daerah

Meningkatnya
Akses dan Mutu
Pendidikan
Menengah
dan
Khusus

Harapan
sekolah

Meningkatnya
Daya
Beli
Masyarakat

Daya beli

TARGET
2020 DALAM
PERJANJIAN
KINERJA

CAPAIAN
2020

TINGKAT
CAPAIAN
2020

3.3

3.3

100

BB

B*

(>70-80)

(61)

Sangat tinggi

(≥70-80)

Rata rata lama
sekolah

Tahun

B* (65)

88

100

100.00

Sangat tinggi
100

Tahun

tinggi
86
tinggi

BB

lama

Sangat tinggi
80.00

80.00

100.00

72,75

72.45

99.59

Sangat tinggi

Sangat tinggi
0,370

0.362

102.20

5,12

5.92

86.49

8,19

10.64

76.97

14

12.89

108.61

8.9

8.89

100.11

100

70.45

70.45

tinggi
tinggi

%
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Keterangan
Peringkat Kinerja

Sangat tinggi
Sangat tinggi
sedang

NO

5

6

7

8

9

10

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

SATUAN

Meningkatnya
Ketersediaan
Lapangan Kerja
bagi Masyarakat

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja

%

Meningkatnya
Kelembagaan
PUG
(Pengarusutama
an Gender)

Indeks
pembangunan
gender (IPG)

Meningkatnya
Pelayanan
kesehatan

Angka Harapan
Hidup

%

Angka
Kematian
Ibu
(Per
100,000
kelahiran
hidup)

Jumlah

Angka
Kematian Bayi
(Per
1000
kelahiran
hidup)

Jumlah

Meningkatnya
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Unggulan

%

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Unggulan

%

Peringkat Daya
Saing Provinsi
dibandingkan
Provinsi Lain di
Indonesia

Terwujudnya
Pembangunan
Rendah Karbon

Emisi
Kaca

Keterangan
Peringkat Kinerja

64.48

64.48

Sangat tinggi
92.23

91.67

99.39

70.36

69.96

99.43

Sangat tinggi
Sangat tinggi

290

Tingkat Inflasi

Meningkatnya
Daya
Saing
Daerah

TINGKAT
CAPAIAN
2020

Nilai

%

Indeks
Keuangan
Inklusif

CAPAIAN
2020

rendah
100

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Meningkatnya
Layanan
Keuangan Pada
Masyarakat

TARGET
2020 DALAM
PERJANJIAN
KINERJA

242.00

119.83

Sangat tinggi
29

2.66

1089.54

6.4

-3.38

52.81

4

1.45

275%

rendah

Sangat tinggi
Sangat rendah

6

-3.38

-56.33

2.8

0

0

Nilai

NA

peringkat

Rumah

Sangat tinggi
7

5

100

100

0

0

%

NA

Keterangan: interval berdasarkan Skala nilai peringkat kinerja pada Permendagri
86/2017: 91%≤100%(sangat tinggi), 76%≤90% (tinggi),
66%≤75%(sedang),
51%≤65% (rendah), merah ≤50% (sangat rendah)

Capaian

kinerja

tahun

2020

yang merupakan

tahun

ketiga

pelaksanaan RPJMD 2017-2022, Dimana Provinsi Banten memiliki 23
indikator sasaran Kinerja Utama, tabel ini menunjukkan terdapat Tiga
Belas (13) indikator yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi, 4 indikator
dengan capaian tinggi, 1 indikator sedang, 2 indikator rendah dan 1
indikator

sangat

rendah,

2

indikator

yang

tidak

bisa

(pembangunan rendah Karbon dan Indeks Keuangan inklusif).
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dihitung

Adapun indikator yang rendah dan sangat rendah adalah Tingkat
partisipasi

angaktan

kerja,

Laju

pertumbuhan

ekonomi

dan

Laju

pertumbuhan ekonomi sector unggulan. Secara umum, capaian di atas
menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal
ini diakibatkan dampak dari pandemi Covid-19 secara nyata berpengaruh
terhadap capaian kinerja, keenam indikator yang realisasinya belum
maksimal dan capaian lain yang masih dibawah 100% belum sesuai target,
selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda Banten untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Tabel 2-31. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
Provinsi Banten Tahun 2020
No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

1

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

2

Meningkatnya Akses
dan
Kualitas
Pelayanan
Pendidikan
Menengah
dan
Khusus

Angka
Partisipasi
Kasar (APK) Sekolah
Menengah

76.45

73.35

Angka
Partisipasi
Murni (APM) Sekolah
Menengah

61.88

Cakupan Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimal
Pendidikan
Menengah
dan
Pendidikan Khusus

Persentase
capaian
90.00

Ket

OPD

T

Dinas
Pendidikan
Dan
Kebudayaan

95.95

ST

Dinas
Pendidikan
Dan
Kebudayaan

59.06

95.44

ST

Dinas
Pendidikan
Dan
Kebudayaan

100

40.63

40.63

SR

Dinas
Pendidikan
Dan
Kebudayaan

50.00

SR

Dinas
Pendidikan
Dan
Kebudayaan

T

Dinas
Kesehatan

3

Meningkatnya
Pelestarian
Kebudayaan

Persentase pelestarian
dan
inovasi
nilai
budaya daerah

100

50.00

4

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
berkualitas
dan
Mudah di Akses

Penurunan
Jumlah
Kematian Ibu

237

242.00

102.11

ST

Dinas
Kesehatan

Penurunan
Jumlah
Kematian Bayi

1139.00

670.00

170.00

ST

Dinas
Kesehatan

Meningkatkan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat
dan
Kualitas
Tenaga
Kesehatan

Persentase penduduk
yang memiliki Jaminan
Kesehatan

100

79.50

79.50

T

Dinas
Kesehatan

5

6
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90.00

No

7

8

9

10

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase
capaian

Meningkatnya
Pelayanan kesehatan
sesuai
dengan
standar
pelayanan
minimal

BOR (Bed Occupancy
Ratio). RSUD Banten

70

70.46

100.66

BOR (Bed Occupancy
Ratio).RSUD
Malingping

65

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

Meningkatnya
Infrastruktur jalan
dan jembatan yang
handal

Persentase
Jalan
Provinsi Dalam Kondisi
Mantap

100

94.44

Persentase Jembatan
Provinsi Dalam Kondisi
Mantap

93.50

Persentase
Penanganan
Pencegahan Banjir dan
Abrasi

Meningkatnya
sarana
dan
prasarana jaringan
sumberdaya air

70.46

108.41

B*

Ket

ST

ST

OPD

Dinas
Kesehatan
RSUD

/

Dinas
Kesehatan
RSUD

/

T

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

94.44

ST

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

79.71

85.25

T

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

32.65

27.20

83.31

T

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

Luasan layanan irigasi

18110.5
8

16051.13

88.63

T

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

Persentase penyediaan
prasarana air baku

100

100.00

100.00

ST

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

110.21

ST

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dan
Penataan
Ruang

T

Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan
Kawasan
Permukiman

90.00

11

Meningkatnya
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang

87.50

96.43

12

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
Perumahan
dan
Pemukiman
yang
layak,
Penyediaan
Air
Minum
dan
Sanitasi lingkungan,
serta
Pengelolaan
Sampah regional

Luasan
Kawasan
Kumuh yang ditangani

274.60

71.40

26.00

SR

Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan
Kawasan
Permukiman

Rumah

86.34

86.34

100.00

ST

Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan
Kawasan
Permukiman

cakupan penyediaan
pengelolaan sampah

20.00

20.00

100.00

ST

Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan

13

Persentase
Layak Huni

56

90.00

No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase
capaian

Ket

OPD
Kawasan
Permukiman

14

Meningkatnya
Sarana
dan
prasarana bangunan
pada
kawasan
Strategis
Provinsi
yang berkualitas

Persentase
penyelenggaraan
bangunan
dan
lingkungan dikawasan
strategis Provinsi

75

75.00

15

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

16

Meningkatnya
Ketentraman
dan
ketertiban
umum
daerah yang aman
dan kondusif

Rasio
Penegakan
Peraturan Perundangundangan daerah

80.00

100.00

17

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

18

Meningkatnya
Penanggulangan
Kebencanaan yang
efektif

Indeks Resiko Bencana

120

154.87

19

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
Wawasan
Kebangsaan,
Keamanan
dan
Stabilitas
Daerah
yang kondusif untuk
mendukung NKRI

Indeks
Indonesia
Banten

76

0.00

100.00

100.00

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Menurunnya PMKS

Persentase
Penanganan
PMKS

20

21

22

23

Demokrasi
Provinsi

Penanganan
masyarakat

konflik

100.00

ST

Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan
Kawasan
Permukiman

T

SATPOL PP

ST

SATPOL PP

T

Badan
Penanggulanga
n
Bencana
Daerah

T

Badan
Penanggulanga
n
Bencana
Daerah

T

Badan
Kesbangpol

0.00

NA

Badan
Kesbangpol

100.00

ST

Badan
Kesbangpol

T

Dinas Sosial

ST

Dinas Sosial

T

Dinas Ketenaga
Kerjaan
Dan
Transmigrasi

90.00

125.00

90.00

77.48

90.00

90.00

3.30

6.41

B*

194.39

Jumlah

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

24

Meningkatnya
Tenaga Kerja yang
Berkualitas

Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan

5.69

9.82

172.58

ST

Dinas Ketenaga
Kerjaan
Dan
Transmigrasi

25

Meningkatnya Daya
Saing Tenaga Kerja

Persentase
Penuh Waktu

43.75

40.43

92.41

ST

Dinas Ketenaga
Kerjaan
Dan
Transmigrasi

pekerja

57

90.00

No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

27

Meningkatnya
Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel

Cakupan
Database
Kependudukan
Tingkat Provinsi

100

100.00

28

Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

71.14

29

Meningkatnya
Kelembagaan
Perlindungan
Perempuan
Anak
berkualitas

Pemenuhan Cakupan
Perlindungan
Perempuan dan Anak

26

Persentase
capaian

Ket

OPD

T

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
Dan Keluarga
Berencana

100.00

ST

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
Dan Keluarga
Berencana

72.75

102.26

ST

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
Dan Keluarga
Berencana

72.73

73.33

100.83

ST

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
Dan
KeluargBerenca
na

107.24

ST

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
Dan Keluarga
Berencana

T

Dinas
Ketahanan
Pangan

ST

Dinas
Ketahanan
Pangan

T

Dinas
Lingkungan
Hidup
Dan
Kehutanan

90.00

dan
yang

30

Meningkatnya
Layanan
Keluarga
Berencana

Angka Kelahiran Total
(TFR)

2.21

2.37

31

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah)
OPD

BB

B*

32

Meningkatnya
Ketahanan Pangan
Daerah yang terjaga

Indeks
Ketahanan
Pangan Daerah

83.50

81.93

33

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

34

Meningkatnya
Lingkungan Hidup
yang berkualitas

Indeks
Kualitas
Lingkungan Hidup

50.87

62.94

123.73

ST

Dinas
Lingkungan
Hidup
Dan
Kehutanan

35

Meningkatnya
Pengelolaan
dan
konservasi
hutan
yang optimal

Rasio
Cakupan
Tutupan Hutan

32.21

45.46

141.13

ST

Dinas
Lingkungan
Hidup
Dan
Kehutanan

36

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Dan Desa

58

90.00

98.12

90.00

90.00

No

Sasaran
Akuntabel,
dan efisien

Indikator

Target

Realisasi

Persentase
capaian

100.00

OPD

Efektif,

37

Meningkatnya
kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Desa,
Lembaga
Ekonomi Desa dan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan

Capaian
Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
Lembaga
Ekonomi
Desa
dan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan di 48
desa tertinggal dan
berkembang
yang
diberdayakan

41.67

41.67

38

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
keselamatan
dan
kelancaran lalulintas

Persentase
peningkatan
pelayanan
perhubungan
laut dan udara

100

22.54

39

Ket

ST

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Dan Desa

T

Dinas
Perhubungan

22.54

SR

Dinas
Perhubungan

109.61

ST

Dinas
Perhubungan

T

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik
Dan
Persandian

90.00

darat,

40

Meningkatnya
Kinerja pelayanan,
pembangunan
sarana
dan
prasarana
transportasi
yang
lebih baik

Persentase kebutuhan
sarana dan prasarana
transportasi

20

21.92

41

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
Pelayanan
Pemerintahan Yang
Berbasis Teknologi
dan
keterbukan
Informasi

Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik

89.55

96.01

107.21

ST

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik
Dan
Persandian

Persentase Sarana dan
Prasarana Persandian

100.00

51.52

51.52

R

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik
Dan
Persandian

43

Meningkatnya
ketersediaan
data
dan
Statistik
Sektoral
yang
dikelola
secara
elektronik

Maturitas
Database
Statistik Sektoral

100

100.00

100.00

ST

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik
Dan
Persandian

44

Meningkatnya
Sarana
dan
Prasarana Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
yang
Memadai

Indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

3.60

1.83

50.83

R

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik
Dan
Persandian

45

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas Koperasi,
Usaha
Kecil
Dan Menengah

Meningkatnya
Kualitas Koperasi

Persentase
Peningkatan
Koperasi

ST

Dinas Koperasi,
Usaha
Kecil
Dan Menengah

42

46

90.00

90.00

6
Kualitas

59

6.00

100.00

No

47

48

49

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Usaha
Kecil menjadi usaha
menengah

Persentase
Peningkatan
Usaha Kecil

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

Meningkatnya
Penanaman
Modal
Asing
(PMA) dan
Penanaman
Modal
Dalam
Negeri
(PMDN)
dan
Kemudahan
Berusaha

Jumlah
Investasi
PMDN)

Target

Realisasi

Persentase
capaian

1

0.10

10.00

BB

B*

Ket

OPD

SR

Dinas Koperasi,
Usaha
Kecil
Dan Menengah

T

Dinas
Penanaman
Modal
Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Omset

90.00

Realisasi
(PMA
+

49.00

62.01

126.56

ST

Dinas
Penanaman
Modal
Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Indeks
Kepuasan
Pelayanan Investor

85.47

89.33

104.52

ST

Dinas
Penanaman
Modal
Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas
Kepemudaan
Dan Olahraga

Terwujudnya
pemuda
wirausahawan baru
dan Olah Raga yang
berprestasi

Indeks Pembangunan
Kepemudaan

30

30.27

100.89

ST

Dinas
Kepemudaan
Dan Olahraga

Indeks Pembangunan
Olahraga

30.00

30.00

100.00

ST

Dinas
Kepemudaan
Dan Olahraga

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas
Perpustakaan
Dan Kearsipan
Daerah

53

Meningkatnya
Pengelolaan
arsip
pemerintah daerah
yang berkualitas

Persentase OPD yang
Menyelenggarakan
kearsipan
sesuai
Ketentuan Kearsipan

90

90.00

100.00

ST

Dinas
Perpustakaan
Dan Kearsipan
Daerah

54

Meningkatnya
Budaya Literasi

Indek
Minat
Masyarakat

Baca

40

18.94

47.35

SR

Dinas
Perpustakaan
Dan Kearsipan
Daerah

55

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas Kelautan
Dan Perikanan

56

Meningkatya
Pertumbuhan Sektor
Perikanan
yang
optimal

Laju
Pertumbuhan
Sektor Perikanan

4,72

4.13

T

Dinas Kelautan
Dan Perikanan

57

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas
Pariwisata

50

51

52

60

90.00

90.00

90.00

87.5

90.00

No

58

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase
capaian

2.99

0.69

23.15

B*

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Pariwisata
yang
optimal

Persentase
peningkatan
PDRB
Pariwisata

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

60

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Pertanian
yang
optimal

Pertumbuhan Sektor
Pertanian yang optimal

5,8

0.00

61

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

62

Meningkatnya
Pelayanan
kelistrikan
dan
energi
terbarukan
yang optimal

Rasio elektrifikasi

63

Meningkatnya
Pengendalian,
Geologi, Air Tanah,
Mineral
dan
Batubara
yang
efektif

64

59

Ket

SR

Dinas
Pariwisata

T

Dinas
Pertanian

NA

Dinas
Pertanian

T

Dinas
Energi
Dan
Sumber
Daya Mineral

nilai
sektor

90.00

#VALUE!

OPD

90.00

99.00

99.46

100.46

ST

Dinas
Energi
Dan
Sumber
Daya Mineral

Kontribusi
Sektor
Pertambangan
Terhadap PDRB

0.65

0.68

104.98

ST

Dinas
Energi
Dan
Sumber
Daya Mineral

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan

65

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Perindustrian yang
optimal

LPE
Perindustrian

Sektor

4.20

-4.67

-111.17

SR

Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan

66

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Perdagangan
yang
optimal dan Inflasi
yang terkendali

LPE
Perdagangan

Sektor

5.90

-2.86

-48.42

SR

Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan

Tingkat Inflasi Bahan
Pokok

4.00

-28.62

-715.49

SR

Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Sekretariat
DPRD

Terwujudnya peran
DPRD sesuai dengan
fungsinya

Capaian
Programprogram Kerja DPRD
untuk Melaksanakan
Fungsi
Pengawasan,
Fungsi Pembentukan
Perda,
dan
Fungsi
Anggaran
Dalam
Dokumen
RPJMD
maupun
Dokumen
RKPD

100

ST

Sekretariat
DPRD

67

68

61

90.00

90.00

98.76

98.76

No

69

70

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Meningkatnya
Kerjasama
dan
penyelenggaraan
adminstrasi
pemerintahan

Persentase
Realisasi
Kebijakan kerjasama
Pemerintahan

100

95.00

Capaian
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Provinsi Banten

100

Ket

OPD

T

Biro
Pemerintahan
Dan Kesra

95.00

ST

Biro
Pemerintahan
Dan Kesra

100.00

100.00

ST

Biro
Pemerintahan
Dan Kesra

100.00

ST

Biro
Pemerintahan
Dan Kesra

T

Biro Hukum

ST

Biro Hukum

T

Biro Organisasi
Dan Rb

ST

Biro Organisasi
Dan Rb

T

Biro Umum

ST

Biro Umum

T

Biro Pengadaan
Barang Jasa

ST

Biro Pengadaan
Barang Jasa

T

Biro
Perekonomian
Dan
Administrasi
Pembangunan

90.00

71

Meningkatnya
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat

Persentase Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

100

100.00

72

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah)
OPD

BB

B*

73

Meningkatnya
Kualitas
Produk
Hukum Daerah

Persentase
realisasi
produk hukum daerah
dan
HAM
yang
terpublikasi

100

100.00

74

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

75

Meningkatnya
Tatalaksana
Organisasi
Daerah
Yang Efektif

Persentase Manajemen
Reformasi Birokrasi

100

100.00

76

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

77

Meningkatnya
Pelayanan
Umum
yang Prima

Persentase
Peningkatan
Pelayanan Umum yang
Prima

100

100.00

78

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

79

Meningkatnya
Kebijakan
Infrastruktur Daerah

Persentase Rumusan
Kebijakan
Infrastruktur Daerah
(Total 40 Kebijakan)

57.14

60.00

80

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

62

Persentase
capaian

90.00

100.00

90.00

100.00

90.00

100.00

90.00

105.01

90.00

No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase
capaian

Ket

OPD

81

Meningkatnya
Administrasi
Pembangunan
Daerah

Persentase
Realisasi
Layanan
dan
Pembangunan
Administrasi Daerah

100

0.00

0.00

NA

Biro
Perekonomian
Dan
Administrasi
Pembangunan

82

Meningkatnya
Kebijakan
Perekonomian
Daerah
dan
Pembinaan
Pengendalian Bidang
Perekonomian

Capaian
Kebijakan
Bidang Perekonomian
Daerah

100

0.00

0.00

NA

Biro
Perekonomian
Dan
Administrasi
Pembangunan
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Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Biro
Administrasi
Pimpinan

Meningkatnya
Pelayanan
dan
fasilitasi Pimpinan

Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Pimpinan

100

100.00

ST

Biro
Administrasi
Pimpinan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Badan
Penghubung
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Meningkatnya
Kepuasan Pelayanan
Publik
Badan
Penghubung

Capaian
Publik

Pelayanan

100

100.00

ST

Badan
Penghubung
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Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

T

Inspektorat

Meningkatnya
Kualitas SPIP

Capaian
SPIP

Maturitas

3.00

3.50

116.67

ST

Inspektorat

Capaian
APIP

Kapabilitas

3.00

3.00

100.00

ST

Inspektorat

B*

T

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

ST

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

T

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
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85

88

89

90.00

100.00

Fasilitas

90.00

100.00

90.00

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

Meningkatnya
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah
yang
berkualitas

Capaian
Kesesuaian
dengan
Parameter
Penilaian
Dokumen
Perencanaan Daerah
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83.33

Penilaian
Perencanaan,
Pengukuran,
pelaporan dan capaian
kinerja

BB

B*

91

Meningkatnya
Penelitian
dan
pengembangan yang
berkualitas

Cakupan
Penelitian
dan pengembangan

100

100.00

100.00

ST

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
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Meningkatnya
Ketersediaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan
secara elektronik

Maturitas SIPD

70

66.67

95.24

ST

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

90

63

90.00

111.11

90.00

No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

94

Meningkatnya
Pendapatan Daerah
yang Optimal

Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah

61.91

56.57

95

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

96

Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
yang
Akuntabel

Capaian Opini BPK
terhadap
laporan
keuangan pemerintah
daerah

WTP

WTP
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Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

98

Terwujudnya
Profesionalisme
aparatur

Persentase
Peningkatan
Indeks
Profesionalitas ASN

85

66.35

99

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel,
Efektif,
dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
OPD

BB

B*

Terwujudnya
Kompetensi
Aparatur

Persentase
Peningkatan
Indeks
Kompetensi ASN

20

93

100

Persentase
capaian

Ket

T

Badan
Pendapatan
Daerah

ST

Badan
Pendapatan
Daerah

T

Badan
Pengelola
Keuangan Dan
Aset Daerah

ST

Badan
Pengelola
Keuangan Dan
Aset Daerah

T

Badan
Kepegawaian
Daerah

T

Badan
Kepegawaian
Daerah

T

Badan
Pelatihan
Sumber Daya
Manusia

R

Badan
Pelatihan
Sumber Daya
Manusia

90.00

91.38

90.00

100.00

90.00

78.06

90.00

11.35

56.76

OPD

Sumber : LKPJ 2020

Dari total 100 sasaran dan 117 indikator sasaran pada Perangkat
Daerah yang ditetapkan, sebanyak 53 indikator memiliki kategori kinerja
Sangat Tinggi, 47 indikator kategori kinerja Tinggi, 3 indikator kategori
kinerja rendah 10 indikator kategori kinerja sangat rendah dan 4 indikator
tidak bisa di hitung.
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai
dengan Tahun Berjalan Akan disajikan dalam buku II (Tabel Evaluasi
Program Kegiatan Triwulan III 2021)
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II.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikatakan merupakan “gap
expectation” atau perbedaan persepsi/situasi antara kinerja pembangunan
yang dicapai saat ini dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya
didalam membangun suatu wilayah. Atau dapat juga dikatakan bahwa
permasalahan pembangunan adalah “gap” antara apa yang ingin dicapai
pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang
tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat
ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai
bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masingmasing bidang kegiatan pembangunan daerah.

II.3.1 Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah.
Dari berbagai isu dan capaian kinerja sasaran pembangunan tahun
2020, diperoleh identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di
Provinsi Banten sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan, yang
terangkum sebagai berikut:
1. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
disebabkan oleh:


Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang dilihat
dari

data

perlambatan

Indeks

Pembangunan

pertumbuhan,

yaitu

Manusia
dibawah

yang

mengalami

rata-rata

nasional

(naiknya 0,35 persen) sedangkan Provinsi Banten hanya naik sebesar
0,03 persen


Kesenjangan kesejahteraan, dilihat dari kesenjangan distribusi
pendapatan yang diukur dengan, Gini Ratio masih fluktuatif, data
Maret 2021 menunjukkan angka 0,365. Gini Ratio di daerah
perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,369 naik sebesar
0,008 poin dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,361
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Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah, Angka
kemiskinan bulan September 2020 sebesar 6,63 persen, mengalami
peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya (Maret
2020) yang sebesar 5,92 persen, dan mengalami peningkatan sebesar
0,03 poin menjadi sebesar 6,66 persen pada bulan Maret 2021.



Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 sebesar 8,98
persen, turun 1,66 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020,
namun merupakan peringkat 3 tertinggi secara nasional setelah
Kepulauan Riau dan Jawa Barat, serta masih lebih tinggi dari ratarata nasional yang sebesar 6.49 persen.

2. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal disebabkan oleh:


Belum Optimalnya kontribusi sektor unggulan daerah, Hal ini dapat
dari data menurunnya PDRB Provinsi Banten dari 661.651,64 pada
Tahun 2019 menjadi 626.437,44 pada Tahun 2020

3. Terbatasnya

daya

dukung

lingkungan

dan

belum

optimalnya

pengelolaan sumber hutan dan penanganan ketahanan iklim dan
pengendalian emisi GRK serta belum optimalnya mitigasi resiko
bencana, yang disebabkan oleh


Penurunan kualitas air, udara, air laut, akibat pencemaran dan
kerusakan lingkungan hal ini dilihat berdasarkan masih rendahnya



belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat
bencana.

4. Implementasi Reformasi Birokrasi masih belum optimal disebabkan
oleh:


Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, hal ini dilihat
dari

hasil

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hal
tersebut, Banten mendapatkan nilai 65,88 atau Kategori B Adapun
target pada Tahun 2020 adalah A. sedangkan untuk akuntabilitas
kinerja keuangan mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian
“WTP” namun masih ada 4 catatan yaitu masih ditemukan
kelemahan

pengendalian

internal
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dan

permasalahan

terkait

ketidakpatuhan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan, permasalahan tata usaha kas pemprov, kelebihan
pembayaran

beberapa

pekerjaan

gedung

dan

bangunan

dan

pengelolan barang milik daerah belum memadai


Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik



Belum Optimalnya Pencegahan Korupsi



Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

II.3.2 Identifikasi permasalahan penyelengaraan urusan
daerah

dan

identifikasi

permasalahan

tujuan

pemerintahan
pembangunan

berkelanjutan.
2.3.2.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah
2.3.2.1.1

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1.1

Urusan Pendidikan

Layanan pendidikan di Provinsi masih mengalami kendala kurangnya
rata-rata lama sekolah (RLS). Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat
gap antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sebagai
contoh penduduk di Kabupaten Serang memiliki harapan lama sekolah
hingga perguruan tinggi, sedangkan sebagian besar penduduk hanya
mengenyam pendidikan dasar hingga kelas 7 SMP. Dengan demikian
diharapkan ada penambahan ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang
telah melebihi kapasitas.
2.3.2.1.1.2

Urusan Kesehatan

a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi dikarenakan masih belum
optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
b. Distribusi tenaga kesehatan belum merata
c. Masih belum optimalnya UHC (Universal Coverage Health) pada wilayah
Provinsi Banten
d. Penanganan Stunting belum optimal di beberapa daerah
2.3.2.1.1.3

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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a. Persentase kondisi mantap jalan provinsi
b. Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku
c. Persentase Luas Sawah Beririgasi
d. Persentase Penanganan Banjir dan Abrasi
e. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak
f. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
g. Penyiapan TPA Regional (Dokumen)
h. Persentase Ketaatan terhadap RTRW
2.3.2.1.1.4

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak

huni
b. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah

daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni
c. Presentase berkurangnya area kawasan permukiman kunuh
d. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan

strategis provinsi

2.3.2.1.1.5

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat

Pemenuhan layanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
masih belum optimal
2.3.2.1.1.6

Urusan Sosial

a. Masih rendahnya pelayanan bagi Penyandang Msalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) perlu didukung dengan pemberian bantuan sosial tepat
sasaran sesuai dengan data sasaran teraktual.
b. Masih belum maksimalnya pealyanan dalam panti yang menjadi
kewenangan Provinsi

2.3.2.1.2

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
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2.3.2.1.2.1

Urusan Tenaga Kerja

Rangking Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten dalam
satuan Rangking Nasional masih belum baik dikarenakan rendahnya
kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang seharusnya ditunjang dengan
pemenuhan kapasitas pelatihan sehingga semakin banyaknya lulusan dan
Lembaga Pelatihan yang terakreditasi. Selain itu penguatan regulasi dan
perencanaan sesuai dinamika aktual di sektor ketenagakerjaan menjadi
penentu keberhasilan.
2.3.2.1.2.2

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Keberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal yang
bisa kita lihat dengan Indeks Pemberdayaan Gender cenderung turun dari
72,75 pada tahun 2018 menjadi 68,83 pada tahun 2019
2.3.2.1.2.3

Urusan Pangan

Indeks Ketanahan Pangan Daerah yang menunjukan kemandirian pangan
di Banten masih rendah. Hal ini dikarenakan ketersedian pangan strategis
dan

terjaminnya

keamanan

mutu

pangan

yang

dipengaruhi

oleh

ketersediaan infrastruktur dan penunjangnya dalam berbagai sektor masih
minim.
2.3.2.1.2.4

Urusan Pertanahan

Masih perlunya koordinasi dalam pelayanan urusan Pertanahan dengan
Badan Pertanahan Nasioal perwakilan Provinsi Banten
2.3.2.1.2.5

Urusan Lingkungan Hidup

a. Belum tersedianya dokumen RPPLH Provinsi sejak diundangkan UU 32

Tahun 2009 tentang PPLH, RPPLH nasional
b. Belum tersusunnya dokumen RPPLH Provinsi
c. Belum terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi
d. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi
e. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi
f. Peningkatan Indeks Kualitas Air
g. Peningkatan Indeks Kualitas Udara
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h. Peningkatan Indeks Kualitas tutupan lahan
i.

Tidak adanya Laporan Inventarisasi GRK

j.

Tidak adanya Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi

k. Jumlah limbah B3 yang dikelola
l.

Dokumen

Izin

Pengumpulan

Limbah

B3

Skala

provinsi

yang

ditandatangani Gubernur
m. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
n. Peningkatan

kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi
o. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
p. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional
q. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
r. Penetapan hak MHA
s. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
t. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
u. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
v. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
w. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan
dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani
x. Tersedianya data dan

informasi penanganan

sampah di wilayah

provinsi
y. Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di

Provinsi
2.3.2.1.2.6

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya ketertiban administrasi kependudukan yang ditandai
dengan

masih

kurang

optimalnya

kepemilikan

dokumen

wajib

kependudukan, utamanya: akta lahir, KIA
b. Adanya tuntutan perubahan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang cepat, efisien, dan efektif melalui sistem
70

online akibat dari perubahan pola perilaku masyarakat karena adanya
protokol keselamatan dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dan
pemulihan
2.3.2.1.2.7

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di Banten masih tinggi perlu
revitalisasi BUMDes, dan dukungan tata kelola pemerintahan desa yang
efektif dan efisien.
2.3.2.1.2.8

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi dan tidak merata. Rata-rata
laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.14 pada tahun 2019 masih lebih
tinggi dari nasional yang sebesar 1,31.
b. Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan belum
optimal
2.3.2.1.2.9

Urusan Perhubungan

a. Rasio ijin trayek di Banten belum baik karena pemilihan trayek masih

cenderung pada jalur tertentu yang hanya memiliki minat penumpang
tinggi saja. Cakupan trayek belum menyentuh jalur strategis seperti
kawasan pariwisata, perumahan maupun pendidikan.
b. Tidak adanya pelabuhan laut pengumpan milik provinsi dikarenakan

belum tuntasnya penyerahan pelabuhan melalui Pengalihan Personil,
Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah
Pusat (Kementerian Perhubungan).
c. Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki terminal bis tipe B karena

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyerahkannya ke Provinsi, di
daerah status terminal bis ditutunkan dari tipe B ke tipe C.
d. Dampak maraknya angkutan online dan travel di Banten menyebabkan

menurunnya

minat

masyarakat

menggunakan

angkutan

umum,

sehingga perlu perbaikan pelayanan angkutan darat.
e. Belum seluruh ruas jalan provinsi memiliki rambu yang lengkap untuk

menunjang keselamatan berkendara untuk meminimalisir kecelakaan
lalu lintas.
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f. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
g. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

2.3.2.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Peran roadmap untuk mencapai optimalisasi pelayanan dan kebijakan

SPBE perlu didukung dengan adanya kolaborasi dan koordinasi efektif
di tingkat Perangkat Daaerah.
b. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di masing-

masing badan publik belum optimal karena tingkat keterbukaan
informasi yang masih kurang. Masyarakat yang ingin mengakses
informasi masih terkendala dengan prosedur yang panjang dan tidak
mudah. Sementara itu, badan publik belum memahami sepenuhnya
peranan pejabat PPID.
2.3.2.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Belum optimalnya fasilitasi akses pembiayaan dan akses pemasaran
merupakan faktor penyebab koperasi dan UMKM di Banten belum mampu
bersaing di pasar domestik dan global.
2.3.2.1.2.12 Urusan Penanaman Modal
Kegiatan investasi di Banten baik Modal Asing maupun Dalam Negeri masih
dapat dioptimalkan dengan percepatan implemetasi UU 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terkait perizinan investasi khususnya di daerah dan
juga meningkatkan profil investasi yang siap jual.
2.3.2.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pelayanan kepemudaan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh
tingkat perkembangan IPP yang masih belum optimal, Banten adalah
provinsi dengan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja
terendah. Capaian domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan
meningkat. Namun, capaian domain lapangan dan kesempatan kerja serta
gender dan diskriminasi tidak berubah, sementara capaian domain
partisipasi dan kepemimpinan justru mengalami penurunan. Kondisi
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tersebut menempatkan nilai IPP Provinsi Banten pada peringkat kelima
terendah se-Indonesia.
2.3.2.1.2.14 Urusan Statistik
Implementasi

sistem

satu

data

pembangunan

dalam

pemenuhan

kebutuhan data dan analisis perencanaan pembangunan daerah belum
optimal, perlu dukungan penguatan implementasi Peraturan Gubernur
tentang satu data.
2.3.2.1.2.15 Urusan Persandian
Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal
karena keterbatasan SDM Sandiman. Berkenaan keamanan informasi,
termasuk terkait arsip elektronik dan tanda tangan digital, perlu
dipersiapkan dalam tata kelola yang terintegrasi.
2.3.2.1.2.16 Urusan Kebudayaan
a. Karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
belum terwujud
b. Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum
memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat
luas. Perkembangan jaman menuntut museum untuk berubah/
transisi menuju museum virtual
2.3.2.1.2.17 Urusan Perpustakaan
a. Masih belum baiknya peningkatan Literasi, inovasi dan kreativitas
masyarakat di wilayah Provinsi Banten
b. Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi
2.3.2.1.2.18 Urusan Kearsipan
a. Pelaksanaan pengawasan kearsipan di masing-masing Perangkat
daerah Banten masih belum optimal untuk mencapai kesesuaian
standar pengelolaan dan pemanfaatan arsip.
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b. Pengelolaan arsip secara elektronik atau arsip digital, perlu kolaborasi
bersama dengan pengelola teknologi informasi dan komunikasi di
Pemerintah Daerah.
II.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan
2.3.2.1.3.1

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap tergambarkan dengan

minimnya

fasilitas

pokok

dan

fungsional

di

pelabuhan

untuk

mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing.
b. NTUP Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Satuan :

Persen)
2.3.2.1.3.2

Urusan Pariwisata

a. Pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada kegiatan pariwisata

dan diperkirakan untuk wisatawan mancanegara proses pemulihannya
masih akan berlangsung lebih lama. Rendahnya kontribusi pariwisata
dan ekonomi kreatif dalam menarik kunjungan wisatawan dapat
dioptimalkan dengan memanfaatkan aset-aset milik Provinsi yang
berpotensi menjadi destinasi wisata.
b. Sarana dan prasarana kota penunjang wisata kreatif di Banten yang

kurang optimal tidak dapat menjadi nilai tambah ekonomi kreatif itu
sendiri.
2.3.2.1.3.3

Urusan Pertanian

a. Persentase Peningkatan Produksi Pangan (Padi, Jagung, dan Umbi2an)

(Satuan : Persen)
b. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (Satuan : Persen)
c. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (Satuan : Persen)
d. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Satuan : Persen)
e. NTUP Sub Sektor Pertanian (Satuan : Persen)

2.3.2.1.3.4

Urusan Kehutanan

a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
b. Kerusakan kawasan hutan
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c. Rasio

luas kawasan

hutan lindung untuk menjaga

kelestarian

keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
2.3.2.1.3.5

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
b. Rasio Ketersediaan daya listrik

2.3.2.1.3.6

Urusan Perdagangan

a. Belum optimalnya aktivitas sektor perdagangan yaitu Manajamen Pusat

Distribusi Perdagangan Provinsi menyebabkan rendahnya pertumbuhan
ekspor komoditas unggulan daerah.
b. Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Satuan : Persen)

2.3.2.1.3.7

Urusan Perindustrian

Meskipun memiliki pangsa yang besar dalam PDRB dalam Banten,
intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan industri serta hilirasasi industri
komoditas

unggulan

menjadi

pendorong

kondisi

aktivitas

sektor

perindustrian yang saat ini masih rendah.
2.3.2.1.3.8
Belum

Urusan Transmigrasi

optimalnya

koordinasi

antara

pemerintah

daerah

dengan

pemerintah pusat terkait pengiriman transmigran dan kuota transmigrasi
yang merupakan kewenangan Kementerian
2.3.2.1.4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.3.2.1.4.1

Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

a. Dalam

menjalankan kebijakan penunjang masih belum optimal

implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektornik dan tata
kelola pengadaan barang dan jasa (SDM, kelembagaan dan sistem PBJ)
b. Masyarakat Banten belum merasakan optimalnya implementasi standar

pelayanan pada unit pelayanan di Perangkat Daerah.
c. Masih minimnya koordinasi antar Perangkat Daerah sehingga Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih belum optimal.
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2.3.2.1.4.2

Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

a. Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan

masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait
penyusunna indikator sasaran strategis, indikator program, indikator
kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan.
b. Belum optimalnya komponen pengukuran kinerja di sebabkan kurang

efektifnya koordinasi perencanaan dengan Bappeda Kabupaten/Kota,
keselarasan antar Kementerian, dan kebijakan Kementerian yang
kurang konsisten serta kurangnya SDM terhadap urusan perencanaan.
2.3.2.1.4.2.1 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
a. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perangkat daerah masih belum

muncul inovasi pada beberapa Perangkat daerah
b. Belum semua hasil penelitian dapat digunakan untuk mendukung

dokumen perencanaan pembangunan karena belum selaras dengan issu
strategis pembangunan yang ditetapkan.
2.3.2.1.4.3

Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

a. Belum optimalnya manajemen ASN yang profesional, mempunyai

kompetensi dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik
dan kode perilaku ASN
b. Belum

optimalnya

kualitas

ASN

yang

berdasarkan

kualifikasi

pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melakukan tugas jabatannya
c. belum optimalnya kompetensi aparatur

2.3.2.1.4.4

Fungsi Penunjang Keuangan

a. Belum optimalnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel
b. belum optimalnya kesesuaian perencanaan pembiayaan dengan RKPD
c. Penatausahaan aset belum optimal
d. Belum

optimalnya

pengelolaan

potensi

pendapatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal;
2.3.2.1.4.5

Fungsi Penunjang Pengawasan
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daerah

dan

a. Belum optimalnya pengawasan kinerja
b. Belum Optimalnya kualitas pengawasan

2.3.2.1.4.6

Sekretariat Dewan

a. Belum optimalnya Raperda inisiatif dewan yang penyusunannya masih
belum sesuai jadwal
b. Belum optimalnya Fasilitasi penginputan Pokok-pokok pikiran DPRD
dengan sistem yang baru yaitu penginputan pokir melalui aplikasi SIPD
2.3.2.2. Identifikasi Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Banten 2020-2022. Hal ini merupakan wujud
komitmen dari Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan agenda
pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh
Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs)
termasuk pencapaian

tujuan-tujuan

yang tidak tercapai, terutama

menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Berikut ini capaian
tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten.
1. Tanpa Kemiskinan
No

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

Indikator

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

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
Persentase
penduduk
dibawah garis kemiskinan
menurut jenis kelamin dan
kelompok umur

Susenas, BPS

%

5,12

6,63

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
BPS, BPJS,
Dinas
Kesehatan,
Dinas Sosial

Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
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%

100

86,47

No

Indikator

Sumber Data
Program
Bidang

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

BPJS
Ketenagakerjaan,
Disnaker,
Dinsos; BPS

Formal
(%)

9,54

10

PBDT PMKS
Kementerian
Sosial dan Dinas
Sosial

%

110

120

1.3.2

Proporsi peserta
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan

1.3.3

Persentase
penyandang
disabilitas yang miskin dan
rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas

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
melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan (kelompok
penduduk 40% terbawah)

Sumber:
Susenas BPS
data tahun 2019

%

65,00

67,11

1.4.3

Persentase anak umur 12-23
bulan
yang
menerima
imunisasi
dasar
lengkap
(kelompok penduduk 40%
terbawah)

Sumber:
Susenas BPS
data tahun 2019

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.

sumber data:
BPS 2019

%

79,56

65,44
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31,29

No

Indikator
(kelompok
terbawah)

penduduk

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

40%

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

Angka Partisipasi Sekolah
(APS)
SMP/MTs/sederajat
1.4.10
(kelompok penduduk 40%
terbawah)

Susenas, BPS

100,00

95,77

100,00

Angka Partisipasi Sekolah
(APS)
SMA/MA/sederajat.
1.4.11
(kelompok penduduk 40%
terbawah)

Susenas, BPS

NA

68,76

NA

Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
sumber
penerangan
1.4.12 utamanya listrik baik dari
PLN
dan
bukan
PLN.
(kelompok penduduk 40%
terbawah)

Susenas, BPS

99,40

97,16

99,40

data tahun 2019
sumber: Profil
Kesehatan
Provinsi Banten
Tahun 2020

NA

18,1

NA

1.4.13

2.

Persentase
Penggunaan
Kotrasepsi Jangka Panjang

Tanpa Kelaparan
No
2.1

2.1.1

2.1.2

Indikator

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi 2020

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
Prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada
anak balita

data
tahun
2018
sumber: BPS

Prevalensi Stunting

sumber data:
Studi
Status
Gizi
Balita
Kemenkes
RI
Tahun 2019
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16,2

%

23,6

24,1

2.1.3

2.2

Proporsi
penduduk
dengan asupan kalori
minimum di bawah 1400
kkal/kapita/hari

Susenas BPS;
Laporan
Kementerian
Kesehatan;
Dinas
Kesehatan;

%

5,12

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

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
Pola Pangan Harapan
(PPH)
dan tingkat
konsumsi ikan

BPS; Dinas
Pertanian,
Distapang

Skor

89,78

2.3

2.3.1

2.4

4,42

data tahun
2017
sumber: BPS

90,13

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.
Nilai Tambah Pertanian
dibagi jumlah tenaga
kerja di sektor pertanian
(rupiah per tenaga kerja)

Sakernas,
Distan, BPS

Rupiah/
Tenaga
Kerja

56.685.817,18

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
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2.4.1

2.5

2.5.2

3.

tercapainya
cakupan
optimalisasi
pengembangan kawasan
pertanian terpadu

Distan; BPS

%

90

90,00

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
Proporsi hewan ternak
dan
sejenisnya,
diklasifikasikan
menurut tingkat risiko
kepunahan:
berisiko,
tidak berisiko, dan risiko
yang tidak diketahui.

Hewan ternak

Kehidupan sehat dan sejahtera
No
3.1

Sumber
Data

Indikator

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70
per 10.000 kelahiran hidup
SP/SUPAS,
Dinas
Kesehatan,
BPS
Banten

kematian
per
100.000
kelahiran
hidup

3.1.1

Angka Kematian Ibu

3.1.2

Proporsi perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang
sumber
proses melahirkan terakhirnya
data: BPS
ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.

%

3.1.3

Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang sumber
proses melahirkan terakhirnya data: BPS
di fasilitas kesehatan.

%

86,00

86,69

%

88,00

95,89

%

470

441

3.1.4

Persentase Persalinan difasilitas
pelayanan kesehatan

Dinas
Kesehatan,
BPS
Banten

3.1.5

Jumlah
dokter/Dokter
gigi,
Tenaga kesehatan masyarakat
yang direkrut dan ditingkatkan
kompetensinya.

Dinas
Kesehatan,
BPS
Banten
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237,00

237

91,79

No

3.2

Sumber
Data

Indikator

sumber:
Profil
Kesehatan
2020

Angka Kematian Bayi

3.2.2

3.3

per 1000
kelahiran
hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN)
per 1000 kelahiran hidup.

SDKI,
Dinas
Kesehatan

kematian
per 1000
kelahiran
hidup

Angka Kematian Balita (AKBa)
per 1000 kelahiran hidup.

SDKI,
Dinas
Kesehatan

kematian
per 1000
kelahiran
hidup

3.2.3

3.2.4

Realisasi
2020

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.
data tahun
2019

3.2.1

Satuan

Target
2020

Data
Persentase Kabupaten / kota Tahun
yang mencapai 80% imunisasi 2018
dasar lengkap
Sumber:
BPS

%

29

2,3

4,7

100

87,5

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit
tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta
penyakit menular lainnya

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
Kesehatan
2020

%

90,00

96,2

3.3.3

jumlah Kabupaten/kota dengan
eliminasi malaria

sumber
data: Dinas
Kesehatan

%

90,00
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3.3.4

sumber
Jumlah
Kabupaten/Kota
Kabupaten
6
7
data: Dinas
dengan eliminasi kusta
/Kota
Kab/Kota Kab/Kota
Kesehatan

3.3.5

jumlah Kabupaten/kota dengan
eliminasi filariasis

3.3.1

82

Data tahun Kabupaten
2018
/Kota

1

4

No

3.4

3.4.1

Sumber
Data
sumber:
BPS

Indikator

Realisasi
2020

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat
penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan
kesehatan mental dan kesejahteraan
Pesentase Merokok usia kurang
dari usia 18 tahun

Riskesdas,
Dinas
Kesehatan

%

5,30

data tahun
Persentase
Merokok
Pada
2020
Penduduk Umur ≥ 15 Tahun
sumber
Menurut Provinsi (Persen)
data: BPS

%

data 2018
Sumber:
Riskesdas
2019

%

23,28

%

15,40

3.4.2

Prevalensi tekanan darah tinggi.

3.4.3

meningkatnya
prevalensi Riskesdas,
obesitas pada penduduk usia 18 Dinas
tahun ke atas
Kesehatan
Laporan
Bulanan
Keswa
Kab/Kota
tahun
2020

3.4.4

Angka kematian akibat bunuh
diri (insidens rate)

3.4.5

Data
Tahun
Jumlah Kabupaten/kota yang 2019
memiliki
puskesmas
yang Sumber:
menyelenggarakan
upaya Profil
kesehatan jiwa.
Kesehatan
Banten
2020

3.5

Satuan

Target
2020

0.4

31,58

29,47

kematian
per 1000
penduduk

3

Kabupaten
/kota

8
Kab/Kota

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

3.5.2

Jumlah Lembaga korban NAPZA
yang mendapatkan rehabilitasi
sosial

Dinas
Sosial,
BNNP
Banten

Unit

3.5.3

Persensate masyarakat
terpapar informasi P4GN

Dinas
Sosial,

%

yang
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Orang

663,00

4

4

No

Indikator

3.5.4

Cakupan PSKS yang meningkat
Partisipasi sosialnya

4.

Sumber
Data
BNNP
Banten

Satuan

Dinas
Sosial

Orang

Target
2020

1.483

Realisasi
2020

517

Pendidikan berkualitas
No

4.1

Indikator

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

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

NPD
(Neraca
Persentase
SMP/MTs
Pendidikan
berakreditasi minimal B.
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
(APK) SD/sederajat

BPS

%

112,57

107,24

4.1.5

Angka partisipasi kasar
(APK) SMP/sederajat

BPS

%

94,12

107,371

4.1

kasar

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

NPD
(Neraca
Persentase
SMP/MTs
Pendidikan
berakreditasi minimal B.
Daerah)

%

68,64

70,55

4.1.8

Persentase SMA/Sederajat
berakreditasi minimal B.

BAN-SM (Badan
Akreditasi
Nasional Sekolah
Menengah)

%

70,00

74,52

84

No

4.1.9

4.2

4.2.1

4.3

Indikator
Angka partisipasi
(APK) SD/sederajat

Sumber Data
kasar

BPS

Realisasi
2020

%

100

107,24

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
Susenas
Kor
BPS,
Dinas
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan dan
(APK) Pendidikan Anak Usia Kebudayaan
Dini (PAUD).
Kabupaten/Kota
Kementerian
Agama

%

4.3.1

Angka partisipasi kasar
(APK) Sekolah menengah

4.3.2

Presentase Lulusan SMA
yang
Melanjutkan
ke
Perguruan Tinggi

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

75,46

88,13

%

50,00

51,08

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

Dinas
Persentase
SMK
yang
Pendidikan dan
Menerapkan link and Match
Kebudayaan

%

4.4.2

4.4.3

Persentase Lulusan SMK
yang Terserap di Pasar
Kerja

%

4.6.1

38,91

%

Cakupan
Kelompok/
Organisasi
Kepemudaan
Dispora
dan
kewirausahaan
pemuda Mandiri

4.6

76,45

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk
universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten
,
Susenas
BPS,
Kementerian
Agama

4.4

Satuan

Target
2020

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

%

85,00

75,8

51,00

61

80,00

51,01

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
Persentase guru (TK, SD, Dinas
SMP, SMA, SMK, dan PLB) Pendidikan dan
yang bersertifikat pendidik. Kebudayaan
85

%

69,80

70,30

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

4.6.2

Dinas
Pendidikan dan
Jumlah guru TK/TKLB Kebudayaan
yang bersertifikat pendidik. 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

Jumlah guru SMP/SMPLB
yang bersertifikat pendidik.

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten/Kota,
Provinsi,
dan
Dapodik

Orang

100,00

Jumlah guru SMA/SMALB
yang bersertifikat pendidik.

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten/Kota,
Provinsi
dan
Dapodik

%

98,1

41,60

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

Dinas
Pendidikan dan
Jumlah guru TK/TKLB
Kebudayaan
dengan kualifikasi minimal
Kabupaten/Kota,
S1/D4
Provinsi
dan
Dapodik

Orang

1061

848

4.6.9

Persentase guru Dikdas
dengan kualifikasi minimal
S1/D4

%

100

97,09

No

Indikator

Sumber Data
Kabupaten/Kota,
Provinsi
dan
Dapodik

4.6.4

4.6.5

4.6.6

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten/Kota,
86

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Persentase
guru
4.6.10 SMP/SMPLB
dengan
kualifikasi minimal S1/D4

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten/Kota,
Provinsi
dan
Dapodik

%

100

97,09

Persentase guru Dikmen
4.6.11 dengan kualifikasi minimal
S1/D4

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten/Kota,
Provinsi
dan
Dapodik

%

100

100

Persentase
guru
4.6.12 SMA/SMALB
dengan
kualifikasi minimal S1/D4

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi
dan
Dapodik

%

100

100

Persentase
guru
SMK
4.6.13 dengan kualifikasi minimal
S1/D4

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi
dan
Dapodik

%

100

100

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

No

Indikator

Sumber Data
Provinsi
Dapodik

5.

dan

Kesetraraan Gender
No
5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Indikator

Sumber Data

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun

Cakupan
perencanaan
responsif gender

Bappeda,
DP3AKKB, Dinas
Sosial,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Dokumen

59,17

100

Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang
publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta
berbagai jenis eksploitasi lainnya
Bappeda,
DP3AKKB, Dinas
Korban kekerasan terhadap Sosial,
Biro
perempuan yang mendapat Kesra, P2TP2A,
layanan komprehensif.
KPAI
Banten,
Komnas
HAM,
Polda
Banten,
87

%

No

Indikator

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
5.2.2

5.2.3

Proporsi
perempuan
dewasa
dan
anak
perempuan (umur 15-64
tahun)
mengalami
kekerasan (fisik, seksual,
atau
emosional)
oleh
pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan
terakhir.

5.3.1

%

Prevalensi
kekerasan
terhadap anak perempuan
jumlah kasus kekerasan
terhadap anak tahun 2018

5.3

Bappeda,
DP3AKKB, Dinas
Sosial,
Biro
Kesra, P2TP2A,
KPAI
Banten,
Komnas
HAM,
Polda
Banten,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

DP3AKKB

jumlah

370

Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin
pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1tahun)
Proporsi perempuan umur
20-24 tahun yang berstatus
kawin atau berstatus hidup
bersama sebelum umur 15
tahun dan sebelum umur
18 tahun.

Susenas
DP3AKKB

BPS,

%

Proporsi Perempuan Umur
20-24
Tahun
Yang
data tahun 2020
Berstatus
Kawin
Atau
sumber
data:
Berstatus Hidup Bersama
BPS
Sebelum Umur 18 Tahun
Menurut Provinsi (Persen)

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
SDKI, DP3AKKB
pertama) pada tahun 2019
menjadi 21 tahun (2012:
20,1tahun)

%

5.3.4

Angka
kelahiran
pada
perempuan umur 15-19
tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR).

%

SDKI, DP3AKKB

88

21

No

5.3.5

5.5

Indikator

Sumber Data

Susenas
BPS,
Angka Partisipasi Kasar
Dinas
(APK)
SMA/SMK/MA/
Pendidikan dan
sederajat.
Kebudayaan

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

%

75,46

73,35

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

5.5.2

Proporsi perempuan yang
berada di posisi managerial

5.5.3

Persentase
Peningkatan
Kontribusi Perempuan Di
Bidang Ekonomi

%

32,13

5.5.4

Persentase
Peningkatan
Partisipasi
Lembaga
Pemberdayaan Perempuan

%

16,67

5.6

BPS
Banten,
DP3AKKB

%

15,29

17,65

data tahun 2020
sumber
BPS

33,89

data:

31,29

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
data tahun 2017
(Kebutuhan
Keluarga
sumber
data:
Berencana) KB yang tidak
BPS
terpenuhi)

%

10,12

9,80

5.6.2

Pengetahuan
dan
data tahun 2017
pemahaman Pasangan Usia
sumber
data:
Subur
(PUS)
tentang
BPS
metode kontrasepsi modern

%

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.

Dokumen

1

5.7

Kemenkumham

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

5.7.1

Proporsi
individu
yang
menguasai/
memiliki
telepon genggam.

5.7.2

Persentase
perangkat

data tahun 2020
sumber
data:
BPS

Dinas
penyediaan
Komunikasi,
teknologi
Informatika,
89

%

%

58,52

67,31

54,11

No

Indikator
informasi dan komunikasi
(TIK)

6.

Sumber Data
Statistik
Persandian

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

dan

Air bersih dan sanitasi layak
No
6.1

Indikator

Sumber Data

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 data tahun 2020
terhadap layanan sumber Sumber: BPS
air minum layak.

%

76,15

6.1.2

Kapasitas prasarana air
Dinas PU, Dinas
baku
untuk
melayani
SDAM,
dan
rumah tangga, perkotaan
PDAM
dan industri

m3/detik
(%)

100

6.1.3

Proporsi populasi yang
memiliki akses layanan data tahun 2020
sumber air minum aman Sumber: BPS
dan berkelanjutan.

%

NA

6.2

92,87

82

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 data tahun 2020
tangan dengan sabun dan Sumber: BPS
air.

%

NA

78,36

6.2.2

Persentase rumah tangga
yang
memiliki
akses data tahun 2020
terhadap layanan sanitasi Sumber: BPS
layak.

%

75,57

82

6.2.3

Jumlah
desa/kelurahan
yang
melaksanakan
Dinas Kesehatan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM).

%

100,00

100

6.2.4

Cakupan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah yang
Layak Huni Bagi Korban
Bencana
dan
Relokasi
Korban Provinsi

%

100,00

100

Dinas
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman

90

No

6.2.5

6.3

Indikator

Luas
Kawasan
yang ditata

Sumber Data
Dinas
Perumahan
Kumuh
Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Ha

274,60

256,41

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
Dinas PRKP
Limbah Domestik Regional
Lintas Kabupaten /Kota

%

5,00

1,00

6.3.2

Dinas
Cakupan
penyediaan
Perumahan
perumahan dan Prasarana,
Rakyat
dan
Sarana dan Utilitas Umum
Kawasan
(PSU) permukiman
Permukiman

%

33,33

33,33

6.3.3

Cakupan
prasarana
Regional

Dinas
penyediaan Perumahan
persampahan Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman

%

20,00

5,00

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

6.5.2

Peningkatan
Konservasi
dan Tata Kelola DAS Dinas LHK
(Kawasan/DAS)

6.5.3

Cakupan
Pemulihan
Pencegahan Abrasi

Dinas LHK

Dinas PUPR

91

Ha

DAS

20,00

36%

%

62,56

62,46

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

%

31,89

31,89

6.5.5

Jumlah DAS Prioritas yang
meningkat jumlah mata
airnya melalui konservasi
Dinas LHK
sumber daya air di daerah
hulu DAS serta sumur
resapan

DAS

5

4

6.5.6

Peningkatan Peran serta
masyarakat
dalam
perlindungan
dan Dinas LHK
pengelolaan
lingkungan
hidup

Kelompok

68,00

100

No

Indikator

6.5.4

Cakupan
Pemulihan
Pencegahan banjir

6.6

Sumber Data

Dinas PUPR

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 Dinas LHK
airnya.

Danau

1

1

6.6.2

Luas Lahan kritis yang
terehabilitasi
wilayah Dinas LHK
Lebak dan Tangerang

Ha

2500,00

3358,01

6.6.3

Luas Lahan kritis yang
terehabilitasi
Wilayah
Dinas LHK
Pandeglang, Serang dan
Cilegon

HA

2500,00

2542,88

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

7.

Energi bersih dan terjangkau
No
7.1

7.1.1

Indikator

Sumber Data

Satuan

Target 2020

Realisasi
2020

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau,
andal dan modern
Rasio elektrifikasi.

sumber
data:
Dinas ESDM

92

%

99,00

99,46

Indikator

Sumber Data

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

7.1.3

Kebutuhan
per kapita.

Susenas
BPS;
Distapang;PSDM

kwh

679

7.1.4

Cakupan Pelayanan
Listrik Perdesaan

Satan
Sambungan
(SS)

10.000,00

8.235

7.1.5

Pelaku
usaha
ketenagalistrikan
Dinas ESDM
yang
memenuhi
standar

%

29,92

54,17

7.2

7.2.1

8.

listrik

Dinas ESDM

Satuan

Target 2020

Realisasi
2020

No

1.
3.223.519
3.088.236,0
2.
3.496.958

Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam
bauran energi global
Pembangunan
Pembangkit
dan
Reaktor dari Energi
Terbarukan

Dinas ESDM, BPS

UNIT

1,00

Satuan

Target
2020

0,0

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
No

8.1

Indikator

Sumber Data

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

8.1.2

PDRB per kapita

BPS
(Banten
dalam angka)

Juta Rupiah

NA

8.2

8.2.1

Realisasi
2020

-3,38

47.600.000

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
Laju pertumbuhan
PDRB per tenaga
kerja/Tingkat
pertumbuhan PDB
riil
per
orang
bekerja per tahun

BPS

%

93

5.80

-3,38

No

Indikator

Sumber Data

8.2.2

Meningkatnya
Produktivitas
Tenaga Kerja

8.2.3

Capaian Pelatihan
Dinas
Tenaga
dan
Kompetensi
Kerja
dan
Kerja
Berbasis
Transmigrasi
Masyarakat

8.3

Satuan

Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
%

Target
2020

Realisasi
2020

4,42

4,59

1,13

3,29

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
BPS(Banten
Seminggu yang Lalu
dalam angka)
Menurut Lapangan
Pekerjaan
Utama
dan Jenis Kelamin
di Provinsi Banten

orang

PM

8.3.2

Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
inklusif
dan
berkelanjutan,
Diskop UMKM
kesempatan
kerja
yang produktif dan
menyeluruh, serta
pekerjaan
yang
layak untuk semua

kegiatan

1

8.5

5.552.170

1

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

8.5.2

Capaian
Pengupahan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja

Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi

%

10,00

10,00

8.5.3

Tingkat
pengangguran

RPJMD

%

8,19

10,64

8.6

dan

2.460.996

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

94

No

Indikator

Sumber Data

8.6.1

Informasi
Pencari
Kerja
Dirinci BPS/Dinas
Menurut
Tingkat Tenaga Kerja dan
Pendidikan
di Transmigrasi
Provinsi Banten

8.6.2

Capaian
Kesempatan Kerja

8.9

Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Orang

PM

97.266....
th 2017

%

15,86

18,11

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

8.9.2

Jumlah wisatawan
mancanegara

8.9.3

Persentase
data tahun 2019
peningkatan
nilai
data:
PDRB
sektor sumber
Dispar
banten
Pariwisata

8.9.4

Jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara.

8.9.5

%

PM

2,89

Orang

PM

403.463

%

2,99

2,91

sumber data: BPS

Orang
(Ribuan)

16.361

11.390.512

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

Jumlah
ATM per
8.10.1 100.000 penduduk
dewasa
Jumlah kantor bank
8.10.2 per
100.000
penduduk dewasa

BPS
data tahun 2017
sumber
2017

data:

data tahun 2019

data tahun 2018
sumber
data:
bank indonesia
Bank Indonesia
(SSKI)

Rata-rata
jarak
8.10.3 lembaga keuangan BPS (Podes)
(Bank Umum)

95

Unit

PM

Unit

PM

Km

PM

1218

No

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

%

PM

14,22

BPKAD

Nilai

2,80

Koperasi data tahun 2020
sumber data: BPS

%

6,00

50,3

%

1,00

1,00

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Indikator

Sumber Data

Proporsi
kredit
8.10.4 UMKM
terhadap
total kredit
8.10.5

Indeks
Inklusif

8.10.6

Capaian
Aktif

Keuangan

Persentase
Usaha
Kecil yang bermitra
8.10.7
secara aktif dengan
dunia usaha lain
9.

Dinas
Koperasi
dan UMK

Dinas
Koperasi
dan UMK

Industri, inovasi dan infrastruktur
No

9,1

Indikator

Sumber Data

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.
data tahun 2020

9.1.1

Kondisi mantap jalan sumber
data:
nasional.
Kementerian
PUPR
Jalan

Dinas Pekerjaan
Umum
dan
Penataan Ruang

km

PM

km

PM

522,25

9.1.2

Panjang
Provinsi

9.1.3

Persentase
Jalan Dinas Pekerjaan
Provinsi
Dalam Umum
dan
Kondisi Mantap
Penataan Ruang

%

100,00

93,692

9.1.4

Persentase Jembatan Dinas Pekerjaan
Provinsi
Dalam Umum
dan
Kondisi Mantap
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

9.1.7

Jumlah
dermaga BPS(Banten
penyeberangan
dalam angka)

unit

16
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1

No

Indikator

9.1.8

Jumlah
pelabuhan
strategis.

9.2

Sumber Data
BPS,
Kelautan

Dinas

Satuan

Target
2020

lokasi

6

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 Dinas
pengolahan
non Perindustrian
migas terhadap PDB dan Perdagangan
dan perkapita.

%

PM

9.2.2

Laju
pertumbuhan
Dinas
PDRB
industri
Perindustrian
pengolahan
non
dan Perdagangan
migas.

%

4,20

9.2.3

Proporsi tenaga kerja
Dinas
pada sektor industri
Perindustrian
pengolahan
non
dan Perdagangan
migas.

%

PM

9.2.4

BPS,
Dinas
Surplus
Neraca
Perindustrian
Perdagangan
dan Perdagangan

Trilyun Rp

3.274,72

9.3

951,97

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
Dinas
industri
kecil
Perindustrian
terhadap total nilai
dan Perdagangan
tambah industri.

9.3.2

Proporsi
industri
Komite
kecil
dengan
Kebijakan KUR
pinjaman atau kredit.

9.3.3

Akses informasi dan Dinas
perluasan
jaringan Perindustrian
pasar ekspor
dan Perdagangan

9.4

Realisasi
2020

%

PM

Rp (juta)

PM

Pengusasa

6,00

6,00

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

9.4.2

Persentase
Perubahan

Dinas
Lingkungan

Emisi
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GgCO2

%

1634,18

PM

No

Indikator
CO2/Emisi
Rumah Kaca.

9.5

Sumber Data

Satuan

Target
2020

Realisasi
2020

Gas Hidup,
Kementerian LH

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 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
III.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
III.1.1

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten pada Triwulan III
Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,62% di mana angka ini lebih
baik dibandingkan LPE rata-rata nasional yang hanya di angka 3,51%.
Hal ini menunjukan bahwa usaha pemerintah Provinsi Banten untuk
memulihkan

perekonomian

Provinsi

Banten

relatif

berhasil

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sepanjang
Tahun 2021, LPE Provinsi Banten relatif baik di mana dalam dua
triwulan

terakhir,

LPE

Provinsi

Banten

mampu

tumbuh

dan

pertumbuhannya selalu di atas rata-rata LPE Nasional. Hal ini tentu
saja sebuah sinyal positif yang menunjukan bagaimana potensi Provinsi
Banten ke depannya sebagai Provinsi yang mampu terus tumbuh dan
mampu bersaing baik di level regional, nasional, maupun internasional.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten

Sumber: Bappenas dan BPS
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Dilihat dari distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha (LU), maka
perekonomian Provinsi Banten didominasi oleh LU Industri Pengolahan
(31,5%) disusul oleh LU Perdagangan (13,04%) dan LU Konstruksi
(12,69%). LU lainnya belum begitu memiliki kontribusi signifikan
terhadap perekonomian Provinsi Banten seperti LU Pertanian yang
hanya berkontribusi 6,18%.
Menurut sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Banten didominasi
oleh

pengeluaran

rumah

tangga

dengan

53,51%

disusul

oleh

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau kita lebih sering
mendengarnya dengan istilah investasi sebesar 34,66%. Kondisi ini
menunjukkan
menggerakan

betapa
roda

pentingnya

perekonimian

peran
di

masyarakat

Provinsi

Banten

dalam
sehingga

pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai pola
perilaku konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi di
Banten dapat terjaga bahkan terus tumbuh ke arah positif. PMTB atau
investasi

yang

signifikan

menunjukan

bahwa

Provinsi

Banten

merupakan salah satu destinasi yang menarik bagi para investor
sehingga pemerintah perlu menjaga kondusivitas iklim investasi di
Provinsi Banten
Dari tahun ke tahun, realisasi investasi di Provinsi Banten selalu
menempati urutan 5 besar secara nasional. Berdasarkan data yang
dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Triwulan III
Tahun 2021, Provinsi Banten mampu berada di peringkat lima besar
secara nasional realisasi investasi kumulatif antara PMDN dan PMA
dengan nilai investasi mencapai Rp 14,2 T. Hal ini tentu saja sebuah
kondisi yang sangat menguntungkan bagi Provinsi Banten di mana
dengan kondisi ini menunjukan bahwa investor memiliki keyakinan
yang cukup baik untuk berinvestasi di Provinsi Banten. Tantangannya
adalah bagaimana Provinsi Banten memanfaatkan kondisi ini sehingga
investasi

yang

ada

mampu

berdampak

lebih

banyak

bagai

kesejahteraan masyarakat Banten terutama dalam mengentaskan
penggangguran.
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Gambar 3.2 Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2021

Sumber: BKPM RI

Dari sisi literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, Provinsi Banten
berdasarkan survey terbaru yang dikeluarkan OJK memiliki nilai di atas
rata-rata nasional. Hal ini menunjukan bahwa secara umum Provinsi
Banten memiliki kondisi yang cukup baik terkait dengan lioterasi dan
juga inklusi keuangan. Akan tetapi, memang jika melihat angka literasi
keuangan Provinsi Banten masih rendah sehingga pemerintah Provinsi
Banten perlu berupaya lebih dalam meningkatkan literasi keuangan
masyarakat.

Gambar 3.3 Angka Literasi dan Inklusi Keuangan
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III.1.2

Perkembangan Tingkat Penggangguran

Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu isu yang selalu
menjadikan Banten sorotan karena seringkali berada di urutan teratas
terkait dengan TPT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS,
pada Agustus 2021, TPT di Banten mencapai angka 8,98% jauh lebih
tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 6,49%. Kondisi ini tentu saja
bukanlah hal yang menggembirakan mengingat Banten seharusnya
memiliki TPT yang rendah jika berkaca terhadap tingginya nilai realisasi
investasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.4 Tingkat Penggangguran Terbuka Agustus 2021

Sumber: Bappenas dan BPS

Angka penggangguran di Provinsi Banten per Agustus 2021 masih
cukup tinggi yaitu 562.310 orang. Meskipun telah terjadi pengurangan
jumlah penggangguran di Provinsi Banten selama satu tahun ke
belakang sebanyak 98.750 orang, tetapi angka tersebut masih terbilang
cukup tinggi dan perlu perhatian lebih dari pemerintah. Penduduk usia
kerja pun selalu bertambah dari tahun ke tahun dan hal ini harus
diimbangi dengan pertambahan perluasan kesempatan kerja. Jika hal
ini tidak dilakukan, maka akan muncul penggangguran baru baik
karena bertambahnya penduduk usia kerja maupun perpindahan
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status masyarakat yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi
angkatan kerja.
Perekonomian Provinsi Banten jika dilihat dari sisi LU, didominasi oleh
LU industri pengolahan, tetapi jika kita melihat persentase penduduk
bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, peringkat

pertamanya

adalah LU perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa LU perdagangan
merupakan salah satu LU andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja
karena mampu memiliki posisi lebih tinggi dari kontribusinya terhadap
PDRB Provinsi Banten. Di sisi lain, LU industri pengolahan meskipun
memiliki peringkat pertama perihal kontribusi PDRB, tapi tidak mampu
memberikan hal yang sama terkait dengan perannya dalam hal
ketenaga kerjaan. Hal ini diduga karena industri pengolahan di Banten
karakteristiknya padat modal dan bukan padat karya sehingga
perannya dalam menyerap tenaga kerja tidak sebesar nilai tambah yang
dimilikinya.
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama Agustus 2020–Agustus 2021

Sumber: BPS
Ada hal menarik dari data persentase penduduk bekerja menurut status
pekerjaan utama di mana setiap tahunnya ada lebih dari 20% penduduk
Provinsi Banten yang statusnya berusaha sendiri. Hal ini sejalan dengan
semangat pemerintah pusat untuk menambah jumlah wirausahawan di
Indonesia. Akan tetapi, memang harus ditelaah lagi data tersebut
apakah

berusaha

sendiri

tersebut

sesuai

dengan

karakteristik

wirausahawan. Selain itu, hal menarik berikutnya adalah komposisi
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antara pekerja formal dan informal di Provinsi Banten di mana
proporsinya hampir seimbang. Hal ini memeberikan informasi kepada
pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi sektor informal karena
proporsinya yang sangat signifikan.

Gambar 3.6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021

Sumber: BPS
Tamatan SD mendominasi penduduk yang bekerja di Provinsi Banten
sebanyak 32,40% per Agustus 2021. Hal ini tentu saja bukan hal yang
menggembirakan mengingat karakteristik perekonomian di Provinsi
yang

didominasi

industri

pengolahan

yang

padat

modal

dan

membutuhkan tenaga kerja yang high skill. Kondisi ini diduga menjadi
salah satu penyebab kenapa TPT di Provinsi Banten sangat tinggi
karena

tidak

match

nya

karakteristik

perekonomian

dengan

karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hal ini bisa dikelola
dengan cara mendorong sektor pendidikan sehingga pendidikan tinggi
akan mendominasi karakteristik penduduk dan juga karakteristik
ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Di saat yang sama Provinsi Banten
menarik investasi yang lebih berorientasi padat karya sehingga secara
bertahap sektor perekonomian dan sektor ketenagakerjaan akan
bertemu dan TPT pun dapat berkurang secara signifikan.
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Gambar 3.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020 – Agustus 2021

Sumber: BPS

TPT Provinsi Banten mengalami penurunan dari Agustus 2020 hingga
Agustus 2021 dan berdasarkan data di bawah, maka pendurunan
tersebut terutama berasal dari sisi perkotaan. Selain itu dilihat dari sisi
pendidikan, TPT di Provinsi Banten didiminasi oleh lulusan SMK. Hal
ini diduga karena karakteristik perekonomian Banten yang padat modal
dan membutuhkan high skill labor dan tidak mampu dipenuhi oleh
lulusan SMK yang mungkin secara skill masih di bawah kualifikasi
sektor industri pengolahan. Selain gap antara tingkat skill yang diminta
dengan tingkat skill yang tersedia, diduga tantangan berikutnya adalah
tingkat keserasian antara jurusan/kejuruan lulusan SMK dengan
permintaan pasar ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

Gambar 3.8 TPT Menurut Daerah

Gambar 3. 9 TPT Menurut

Pendidikan
Tempat Tinggal

Sumber: BPS
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III.1.3

Perkembangan Inflasi

Berbicara inflasi, dilihat trend dari tahun 2017 hingga tahun 2021 maka
inflasi baik di Banten maupun di tingkat nasional turun secara
siginifikan. Inflasi di Banten fluktuatif terkadang ada di atas rata-rata
nasional, terkadang ada di bawah rata-rata nasional, tetapi masih
dalam kondisi yang terjaga. Sepanjangan tahun 2021 pun inflasi di
Banten dari Januari hingga Februari relatif terjaga. Hal ini tidak lepas
dari usaha muti stakeholder dalam menjaga tingkat inflasi di Provinsi
Banten.

Gambar 3.10 Tingkat Inflasi Provinsi Banten

Sumber: BPS Diolah
III.1.4

Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Banten terutama terkonsentrasi di daerah
Perdesaan dengan 8,49%, sedangkan di perkotaan hanya 5,93%. Hal ini
diduga karena memang tingkat hidup penduduk perdesaan belum
mampu setara dengan taraf hidup penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan sehingga akhirnya lebih banyak penduduk yang tinggal di
daerah perdesaan yang masuk kategori miskin karena berada di bawah
garis kemiskinan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari
pemerintah

karena

peran

pemerintah

harus

menjangkau

baik

penduduk yang tinggal di perdesaan maupun yang tinggal di perkotaan.
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Gambar 3.10 Tingkat Kemiskinan

Sumber: Bappenas dan BPS

III.1.5

Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu alat ukur untuk melihat bagaimana tingkat
ketimpangan yang ada di masyarakat. Dilihat dari data yang ada, maka
sumber ketimpangan di Provinsi Banten terutama berasal dari
ketimpangan yang terjadi di perkotaan. Jadi, jika pemerintah ingin
mengurangi ketimpangan secara lebih cepat, maka pemerintah harus
memberikan perhatian lebih terhadap daerah perkotaan dengan tetap
memerhatikan ketimpangan yang ada di daerah perdesaan.

Gambar 3.11 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten, Maret 2012 –
Maret 2021

Sumber: Bappenas dan BPS
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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penggangguran, Inflasi, dan
Tingkat Kemiskinan

Berbicara tentang proyeksi ekonomi di Provinsi Banten, maka kita
harus melihat bagaimana proyeksi ekonomi di tingkat dunia, tingkat
ASEAN, dan juga tingkat nasional. Berdasarkan proyeksi yang
dikeluarkan

oleh

IMF,

proyeksi

ekonomi

dunia

secara

umum

diperkirakan tumbuh seiring dengan melandainya angka kasus Covid19 di berbagai belahan dunia yang juga diiringi dengan peningkatan
cakupan vaksin. Kedua hal tersebut memberikan dampak yang luar
biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia. Jika
pada tahun 2020, mayoritas negara mengalami kontraksi. Maka sejak
tahun 2021 diperkirakan semua negara di dunia akan mulai mengalami
pertumbuhan ekonomi yang positif.
Kondisi positif yang terjadi di dunia juga terjadi di tingkat ASEAN di
mana negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-5 selain Vietnam
yang sebelumnya mengalami kontraksi ekonomi mulai tahun 2021
diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang positif di kisaran 3%.

Tabel 3.1 Proyeksi Ekonomi Dunia

Sumber: IMF
Berdasarkan kondisi-kondisi terkini tersebut maka diproyeksikan pada
Tahun 2022 dan Tahun 2023, ekonomi Banten mampu tumbuh sebesar
5,0% dan 5,2%. Ada beberapa asumsi yang mendasari proyeksi tersebut
diantaranya pertama, trend pelandaian kasus Covid-19 terus berlanjut
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bahkan mengalami penurunan yang lebih cepat dari kondisi saat ini. Ke
dua, cakupan vaksin baik vaksin pertama dan vaksin ke dua mengalami
peningkatan yang signifikan terutama vaksin ke dua yang saat ini
angkanya belum cukup menggembirakan. Ke tiga, diaplikasikannya
protokol kesehatan di berbagai sektor sehingga roda ekonomi di Banten
mampu tetap tumbuh tanpa harus 100% bergantung terhadap
perkembangan kasus Covid-19 dan juga cakupan vaksin. Ke empat,
semakin

normalnya

aktivitas

ekonomi

dunia

karena

mayoritas

perekonomian di Banten berorientasi ekspor terutama sektor industri
pengolahan yang sangat bergantung baik dari isi ekspor maupun impor.
TPT pada tahun 2022 dan 2023 diperoyeksikan mengalami penurunan
menjadi 8,5% dan 8,0% dengan beberapa asumsi diantaranya pertama
meningkatnya investasi yang memiliki karakteristik padat karya. Ke
dua, meningkatnya sisi supply tenaga kerja dengan tingkat skill yang
lebih tinggi yang lebih sesuai dengan sisi demand dari pemberi kerja. Ke
tiga, berkurangnya jurusan/kejuruan yang tidak match dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja dan bertambahnya jurusan/kejuruan
yang lebih match terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja diiringi
dengan meningkatnya kerja sama antra institusi pendidikan dengan
insititusi pemberi kerja.

Gambar 3.13 Proyeksi Ekonomi

Sumber: Analisis Bappeda

109

III.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan
Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan
proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk Mengetahui kemampuan
daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang
efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung

jawab

dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta

taat

pada

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

diwujudkan dalam APBD yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah
untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. selanjutnya arah
kebijakan Pengelolaan Daerah. Pnerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut dalam Struktur APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan Pembiayaan Daerah
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III.2.1

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakuiSebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periodeTahun anggaran berkenaan.
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah.
1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi meliputi pendapatan sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
terdiri atas:
a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) hasil kerja sama daerah;
d) jasa giro;
e) hasil pengelolaan dana bergulir;
f) pendapatan bunga;
g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
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h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan,

tukar-menukar,

hibah,

asuransi,

dan/atau

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;
j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) pendapatan denda pajak daerah;
l) pendapatan denda retribusi daerah;
m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) pendapatan dari pengembalian;
o) pendapatan dari BLUD; dan
p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pendapatan transfer
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Banten berasal transfer
Pemerintah Pusat terdiri atas:
1) dana perimbangan berupa transfer umum dan transfer khusus.
a) Transfer Umum
Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi
Hasil.
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai

kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Dana bagi hasil (DBH) berasal dari Dana
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
b) Transfer Khusus
Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik).
2) dana insentif daerah
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Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian
Kinerja tertentu
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Banten meliputi:
1) Hibah
Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk

menunjang

peningkatan

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2) Lain-lain

pendapatan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Tabel 3.6 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum pada tabel di bawah ini:
URAIAN

RAPBD TA 2022

1

2

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN
DAERAH (PAD)

ASLI

Pajak Daerah

7.639.004.022.964
7.223.338.000.000

Retribusi Daerah

12.100.000.000

Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan

52.966.089.040

Sah

Lain-lain

PAD

yang

PENDAPATAN
TRANSFER
Pendapatan
Pemerintah Pusat
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH

350.599.933.924
4.296.129.086.875

Transfer

4.296.129.086.875
6.200.000.000

DAERAH
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PROYEKSI APBD
TA 2023
3

URAIAN

RAPBD TA 2022

Pendapatan Hibah

PROYEKSI APBD
TA 2023

6.200.000.000

Jumlah Pendapatan 11.941.333.109.839
III.2.2

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran

berkenaan.

Belanja

daerah

digunakan

untuk

mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka
ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan
terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka
pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan
dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang
sistematis dan terpola.
Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi

perangkat

daerah

provinsi

banten,

dalam

bentuk

program/kegiatan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 90
tentang nomenklatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.
Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
1.

Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
a. belanja pegawai;
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Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai
ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya.
b. Belanja barang dan jasa;
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak

ketiga.

Pengadaan

barang/jasa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.
c. Belanja bunga;
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian
pinjaman.
d. belanja hibah;
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
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Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Belanja bantuan sosial.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus

dan

selektif

yang

bertujuan

untuk

melindungi

dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan.Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.
2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset
diatur dalam Peraturan Gubernur.
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Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau
bangun

aset

ditambah

seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
Belanja modal meliputi:
a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai;
c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja

jalan,

irigasi,

dan

jaringan,

digunakan

untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;
e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;
f.

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.

Belanja tidak terduga
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Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
4.

Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi
hasil dan belanja bantuan keuangan.
a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan keuangan Provinsi Banten terdiri atas bantuan keuangan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa.

Tabel 3.7 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum
pada tabel di bawah ini:

URAIAN

RAPBD TAHUN
ANGGARAN 2022

PROYEKSI APBD
TA 2023

1

2

3

BELANJA
BELANJA OPERASI

7.541.814.005.493

Belanja Pegawai

2.141.633.507.832

Belanja
dan Jasa

Barang

3.275.611.827.030
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Belanja Bunga

1.575.777.845

Belanja Hibah

2.064.954.567.786

Belanja

Bantuan

58.038.325.000

Sosial
BELANJA MODAL
Belanja
Tanah

2.012.010.157.774

Modal

486.325.712.993

Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin

218.616.281.556

Belanja
Modal
Gedung dan Bangunan

939.493.894.165

Belanja
Modal
Jalan, Jaringan, dan
Irigasi

329.338.985.900

Belanja
Modal
Aset Tetap Lainnya

38.235.283.160

BELANJA
TERDUGA

TIDAK

84.438.946.572

Belanja
Terduga

Tidak

84.438.946.572

BELANJA
TRANSFER

2.847.570.000.000

Belanja Bagi Hasil
Belanja
Keuangan

III.2.3

2.749.000.000.000

Bantuan

98.570.000.000

Jumlah Belanja

12.485.833.109.839

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah provinsi banten bersumber
dari silpa dan penerimaan pinjaman daerah. Selanjutnya pengeluaran
pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok pinjaman (utang) yang
jatuh tempo dan penyertaan modal daerah, serta pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebagaima tercantum
pada tabel di bawah ini:
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URAIAN

RAPBD TAHUN
ANGGARAN 2022

PROYEKSI
APBD TA
2023

1

2

3

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

600.000.000.000

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

600.000.000.000

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

600.000.000.000

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Penyertaan
Daerah

55.500.000.000
Modal

20.000.000.000

Pembayaran
Cicilan
Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

35.500.000.000

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

55.500.000.000

Pembiayaan Netto

544.500.000.000
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BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2023
IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang
sedikit berbeda, karena RKPD Tahun 2023 bukan merupakan pelaksanaan
RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022. Karena Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan
secara serentak pada Bulan November Tahun 2024, sesuai amanat Pasal
201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah
Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.
Bagi daerah yang belum mempunyai RPJMD, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan.
Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, sebagaimana
diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi
periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan
mengacu

pada

RPJMN.

Hal

ini

dimaksudkan

untuk

menjaga

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah
provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
provinsi dengan pembangunan nasional. Untuk memperjelas Pasal 147
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah
menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ?? Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun
2023 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang
merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi
pembangunan

dalam

RPJPD.

Visi

pembangunan

Provinsi

Banten,

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025,
adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman
dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi
Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan
daerah, yaitu :
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1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya,
Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara
Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa.
Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan
serta fokus kebijakan, sebagai berikut:
Arah kebijakan serta fokus kebijakan untuk Misi “Mewujudkan
Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan
Cerdas”, adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:
Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi norma agama dan
nilai
budaya
dalam
kehidupan
bermasyarakat

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau













Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi 
terhadap kebutuhan dunia usaha
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Pelestarian dan aktualisasi norma
agama dan nilai budaya
Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
Revitalisasi
peran
dan
fungsi
kelembagaan
keagamaan
dan
kebudayaan

Pengembangan
dan
peningkatan
sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik
dan
manajemen
kependidikan
Fasilitasi
subsidi
pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
Fasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas lembaga pendidikan swasta
Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
Pelayanan pendidikan
gratis bagi
masyarakat miskin
Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau







Peningkatan
kualitas
kesehatan
lingkungan dan perilaku hidup sehat
masyarakat
Perlindungan,
pemberdayaan
dan
pembinaan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial










Peningkatan
kesempatan
produktivitas
tenaga
kerja
kesempatan berusaha

kerja,
dan







Peningkatan taraf kesejahteraan
kemandirian transmigran

dan





Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan anak serta keberdayaan
masyarakat dan desa
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Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
Pengendalian dan pengawasan obat
dan makanan
Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Pembinaan kesehatan lingkungan
Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat
Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
pelayanan sosial
Pembinaan dan peningkatan akses
PMKS
terhadap
pelayanan
kesejahteraan sosial
Pelayanan dan rehabilitasi sosial
Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS
Fasilitasi
peningkatan
kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Fasilitasi
penumbuhan
kewirausahaan
Fasilitasi penciptaan lapangan kerja
dan atau kesempatan berusaha
Fasilitasi pelayanan
perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan
potensi sumberdaya
Peningkatan
kerjasama
penyelenggaraan transmigrasi dengan
daerah lain
Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan
perempuan
dan
perlindungan anak
Pembinaan
dan
pelatihan
keterampilan dan manajemen usaha
bagi perempuan
Peningkatan
pelayanan
pemberdayaan masyarakat dan desa

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan




Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk





Peningkatan pengelolaan
kependudukan

administrasi




Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan



Peningkatan pemasyarakatan



dan prestasi olah raga



Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
Fasilitasi
manajemen
penyelenggaraan
pembangunan
partisipatif
Peningkatan
fasilitasi
kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
Fasilitasi
peningkatan
kualitas
pelayanan keluarga berencana
Peningkatan kesertaan KB dan
kesehatan reproduksi
Fasilitasi peningkatan
pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
Pembinaan
pendidikan
dan
keterampilan usaha dan berusaha
bagi pemuda
Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
Peningkatan prasarana dan sarana
olah raga
Pembinaan manajemen keolahragaan

Arah kebijakan serta fokus kebijakan untuk Misi “Mewujudkan
Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan”, adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:
Arah Kebijakan
Peningkatan
kondusif

iklim

investasi

Fokus Kebijakan
yang







Pengembangan dan peningkatan






kapasitas UMKM dan koperasi
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Penyederhanaan
dan
percepatan
pelayanan investasi
Pemberian insentif pajak bagi investor
Jaminan kepastian hukum berusaha
Promosi investasi
Pembinaan
keterampilan
dan
keahlian SDM
Pembinaan manajemen usaha
Fasilitasi modal usaha
Fasilitasi aksesibilitas pasar
Fasilitasi kemitraan usaha antara
usaha besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan,
pengembangan
dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

Optimalisasi
produk
pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan
Diversifikasi, peningkatan kualitas dan
pengembangan pasar produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar
produk industri berbasis sumberdaya
lokal












Pengembangan produk dan perluasan

pasar industri kreatif dan industri
strategis yang berorientasi ekspor



Diversifikasi produk dan peningkatan

kualitas
produk
perdagangan
yangberorientasi pasar



Diversifikasi
peningkatan
pariwisata

produk
wisata
kualitas pelayanan


dan
jasa 




Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan




Peningkatan
ketersediaan
penanganan kerawanan pangan

dan
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Pembinaan
keterampilan
dan
keahlian SDM pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
Pembinaan manajemen usaha
Fasilitasi modal usaha
Fasilitasi aksesibilitas pasar
Fasilitasi kerjasama perdagangan
Pembinaan,
pengembangan
dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam
pengembangan
produk
pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
Optimalisasi
dan
pengembangan
industri
pengolahan
berbasis
sumberdaya
lokal
yang
ramah
lingkungan
Fasilitasi aksesibilitas pasar
Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku industri besar dengan pelaku
industri kecil dan menengah
Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas produk industri kecil dan
menengah yang mendukung produk
utama industri besar
Fasilitasi kerjasama perdagangan
Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku usaha perdagangan
besar
(modern) dengan pelaku usaha
perdagangan kecil dan menengah
(tradisional)
Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas produk perdagangan yang
berorientasi pasar
Pembinaan
keterampilan
dan
keahlian SDM pariwisata
Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
Penataan
dan
pengembangan
destinasi pariwisata
Pengembangan
dan
peningkatan
sarana prasarana pariwisata
Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata
Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas
sarana
dan
fasilitas
pelayanan jasa keuangan
Fasilitasi
pengembangan
dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Pembinaan
dan
pengembangan
ketersediaan pangan

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan







Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
bertaraf nasional
dan internasional

Peningkatan
jembatan

pelayanan





jalan

dan




Peningkatan pelayanan angkutan darat,
kereta api dan ASDP

Peningkatan pelayanan bandar udara
Peningkatan pengelolaan sumberdaya air











Pengelolaan pengendalian banjir




Peningkatan pelayanan air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan
dan air limbah





Peningkatan pelayanan energi
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Pembinaan
dan
pengembangan
distribusi pangan
Pembinaan
dan
pengembangan
konsumsi dan keamanan pangan
Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
Perumusan
kebijakan
distribusi,
harga dan akses pangan
Perumusan
kebijakan
penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan
Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan
Pembangunan
dan
peningkatan
pelabuhan
Peningkatan daya dukung prasarana
dan sarana penunjang pelabuhan
Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Pengembangan
dan
peningkatan
jaringan jalan dan jembatan yang
berkualitas
Pengembangan
kerjasama
pengelolaan sistem trasportasi Jawa
Sumatera
Peningkatan
daya
dukung
dan
kualitas sarana terminal dan ASDP
Revitalisasi jaringan kereta api
Penataan dan pengembangan sistem
dan moda
angkutan umum yang
nyaman, aman, terjangkau dan
ramah lingkungan
Pengelolaan bandar udara yang ada
Pengembangan
bandar
udara
perintidi wilayah selatan
Peningkatan pengelolaan sumberdaya
air (sungai, waduk,embung, situ)
Pengembangan
dan
peningkatan
jaringan irigasi
Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Penataan
dan
pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
Pengembangan
kerjasama
manajemen pengelolaan sampah dan
limbah regional
Penataan
dan
pengembangan
jaringan energi dan listrik

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

dan listrik




Peningkatan pelayanan telekomunikasi
dan informatika




Peningkatan pengembangan perumahan
layak huni dan terjangkau
• Penataan dan pembangunan gedung
serta revitalisasi kawasan kumuh






Peningkatan
pemanfaatan
energi
alternatif
Peningkatan
pelayanan
jaringan
listrik pedesaan
Penataan
dan
pengembangan
jaringan
telekomunikasi
dan
informatika secara terpadu
Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi
telekomunikasi
dan
informatika di pedesaan
Fasilitasi pembangunan perumahan
bagi masyarakat kurang mampu
Fasilitasi
usaha
pengembangan
perumahan
Peningkatan daya dukung prasarana
dan sanitasi lingkungan permukiman
Fasilitasi
relokasi
kawasan
permukiman kumuh

Arah kebijakan serta fokus kebijakan untuk Misi “Mewujudkan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari”,
adalah sebagaimana Tabel 4.3 berikut:
Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan


Peningkatan penyelenggaraan
penataan ruang yang berkelanjutan





• Pengembangan pengelolaan kawasan
strategis berbasis




sumberdaya lokal


Peningkatan
kualitas
dan
pengendalian pencemaran lingkungan
hidup
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Sinkronisasi,
harmonisasi
dan
pemadu serasian rencana tata
ruang wilayah
Penegakan
tertib
pengendalian
pemanfaatan ruang
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan penataan ruang
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di
WKP I
Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan
dan jasa di WKP II
Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Pengembangan
dan
pendayagunaan teknologi ramah
lingkungan dalam pengembangan
aktivitas budidaya
Pengendalian
dan
penegakan
supremasi
hukum
lingkungan
hidup

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan


Mitigasi dan penanggulangan bencana
alam




Peningkatan
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pelestarian
lingkungan hidup
Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
Fasilitasi penanggulangan bencana
alam

Arah kebijakan serta fokus kebijakan untuk Misi “Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”,
adalah sebagaimana Tabel 4.4 berikut:
Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya aparatur







• Peningkatan jenis dan kualitas data,
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan




daerah

•
Peningkatan
pembangunan



kerjasama




Peningkatan kualitas pelayanan publik
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Penataan dan optimalisasi tata
kerja kelembagaan
Peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur
Kompetensi sesuai bidang keahlian
Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan
daerah
Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
Fasilitasi
pelayanan
umum
pemerintahan pusat dan daerah
Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah
Peningkatan
kerjasama
pemerintahan dengan pemerintah
daerah lain
Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Penataan
dan
optimalisasi
penyelenggaraan
standar
pelayanan
minimal
pelayanan
publik
 Peningkatan
kapasitas
dan
kualitas
sumber
daya
pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan
informasi pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan
koordinasi
dengan

Arah Kebijakan

Fokus Kebijakan

Peningkatan kapasitas pendapatan
serta pengelolaan keuangan dan aset
daerah






Peningkatan
partisipasi
aktif
masyarakat dan dunia usaha dalam
pembiayaan pembangunan daerah

Fasilitasi Pembinaan daerah otonom
baru

Peningkatan kesadaran,
dan
penegakan
perundangundangan

kepatuhan
peraturan











Peningkatan kesadaran demokrasi
masyarakat




Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam pemeliharaan



ketentraman dan ketertiban umum

pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal
Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi
sumber
dan
kapasitas pendapatan daerah
Peningkatan kapasitas belanja
daerah
berorientasi
pada
kebutuhan masyarakat dan
pelayanan publik
Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan tata kelola
keuangan daerah
Peningkatan
kapasitas
dan
kualitas pembiayaan swadaya
masyarakat
Pengembangan dan peningkatan
kualitas
kemitraan
dan
kerjasama operasional dengan
pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah
Pembinaan manajeman tata
kelola pemerintahan
Fasilitasi
pembiayaan
pembangunan daerah otonom
baru
Peningkatan
pemahaman,
penghayatan dan implementasi
tata nilai hukum
Penegakan
dan
penataan
produk hukum daerah
Penegakan supremasi hukum
Peningkatan
pemahaman,
penghayatan dan implementasi
tata nilai demokrasi
Pembinaan dan peningkatan
kapasitas
organisasi
masyarakat dan politik
Peningkatan kesadaran dan
penegakan budaya dan perilaku
tentram dan tertib
Peningkatan
kemitraan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi,
misi, arah kebijakan serta fokus kebijakan RPJPD tersebut kemudian
dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang
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Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk
merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan
untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan
pengukuran kinerja.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 adalah sebagaimana
Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Povinsi Banten Tahun
2023
Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

Target
2023

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat
dan Cerdas

Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

Menurunnya
stunting

prevalensi

Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
(melalui pemenuhan SPM
Pendidikan)

Prevalensi
Balita

stunting

pada

Rata-rata
(RLS)

Lama

Sekolah

Harapan
(HLS)

Lama

Sekolah

Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat
(melalui pemenuhan SPM
Kesehatan)

Usia Harapan Hidup (UHH)

Menurunnya angka kematian
ibu dan angka kematian bayi

Angka Kematian Ibu dan
Angka Kematian Bayi

Meningkatkan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat

Koefisien Gini
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya
Sosial (Melalui
SPM Sosial)

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

Pelayanan
Pemenuhan

Persentase
PMKS
yang
mendapatkan
pelayanan
sosial (%)

Meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Indeks Perlindungan Anak
Indeks Kualitas Keluarga

Meningkatnya
kepemudaan

pelayanan

Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Indeks
Pembangunan
Pemuda (IPP)
Indeks
(IDM)

Desa

Membangun

Angka kemiskinan

Menurunya tingkat gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum (melalui pemenuhan
SPM trantibumlinmas)

Indeks Ketentraman
Ketertiban

dan

Terkendalinya
kuantitas
penduduk dan meningkanya
tata kelola kependudukan

Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR)
Persentase
cakupan
kepemilikan NIK (%)
Indeks
Keluarga

Meningkatny prestasi
pembudayaan olahraga

dan

Meningkatnya literasi, inovasi
dan kreativitas masyarakat

Pembangunan

Indeks
Pembangunan
Olahraga (IPO
Nilai Kegemaran Membaca
Indeks
Pembangunan
Literasi Masyarakat

Terbentuknya karakter dan
jati diri masyarakat yang
berakhlak
mulia
dan
berbudaya

Indeks
Pembangunan
Kebudayaan

Meningkatnya
kehidupan
masyarakat

Indeks Demokrasi

kualitas
demokrasi

Meningkatkan
Kesempatan
Kerja

Tingkat
Terbuka

Pengangguran

Meningkatnya
angkatan kerja

partisipasi

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja

Meningkatnya
tenaga kerja

kapasitas

Indeks
Pembangunan
Ketenagakerjaan
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Target
2023

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

Target
2023

Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Unggulan dan
Potensial

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

Penciptaan
Pemerataan
Ekonomi

Indeks Williamson (Satuan:
Point)
Terwujudnya
Keberagaman
Konsumsi Pangan

Skor Pola Pangan Harapan
(Satauan : Point)

Menciptakan
Kerja

Kesempatan

Tingkat Kesempatan Kerja
(Satuan : Persen)

Meningkatnya Akses UMKM
terhadap Pemasaran Digital

Rasio Digitalisasi Pemasaran
UMKM (Satuan : Persen)

Meningkatnya Iklim Investasi
dan Usaha di Provinsi Banten

Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB)ADHB (triliun
rupiah)

Meningkatnya
Penanaman Modal

Jumlah Realisasi Investasi
(PMA + PMDN) (Satuan :
Triliun)

Realisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan
Perijinan (Satuan : Poin)
Terwujudnya Pembangunan
Ketenaga
Kerjaan
yang
Berkualitas

Terwujudnya Koperasi dan
UMKM yang Mampu Bersaing
di Pasar Domestik dan Global

Rangking
Indeks
Pembangunan
Ketenagakerjaan
Provinsi
Banten (Satuan : Rangking
Nasional)
Persentase
UMKM
Naik
Kelas (satuan : Persen)
Persentase Koperasi yang
Berkualitas (satuan : Persen)

Meningkatnya
Perikanan Tangkap

Produksi

Produksi Perikanan Tangkap
(Satuan : Ton)

Meningkatnya
Tingkat
Kesejahteraan Nelayan

NTUP Sub Sektor Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi
Banten

Meningkatnya
Pertanian

Persentase
Peningkatan
Produksi
Pangan
(Padi,
Jagung,
dan
Umbi2an)
(Satuan : Persen)

Produksi

Persentase
Peningkatan
Produksi
Hortikultura
(Satuan : Persen)
Persentase
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
(Satuan : Persen)

- 136 -

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Persentase
Peningkatan
Produksi
Peternakan
(Satuan : Persen)

Meningkatnya
Tingkat
Kesejahteraan Petani

NTUP Sub Sektor Pertanian
(Satuan : Persen)

Meningkatnya
Kontribusi
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif

Jumlah
Kunjungan
Wisatawan (Domestik dan
Asing) (Satuan : Orang)
Nilai
Tambah
Ekonomi
Kreatif (Satuan : Rp)

Meningkatnya
Kontribusi
Sektor
Industri
dan
Perdagangan

Kontribusi PDRB Industri
Banten terhadap Nasional
(Satuan : Persen)
Pertumbuhan
Ekspor
Komoditas Unggulan Daerah
(Satuan : Persen)
Persentase Stabilitas Harga
Barang Kebutuhan Pokok
(Satuan : Persen)

Meningkatnya
Pangan Daerah

Cadangan

Indeks Ketahanan Pangan
Daerah (Satuan : Persen)

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur dasar
dan infrastruktur strategis

Persentase capaian kinerja
infrastruktur (%)

Meningkatnya
infrastruktur jalan

Persentase kondisi mantap
jalan provinsi

kualitas

Persentase
jembatan
provinsi
dalam
kondisi
mantap
Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik
(permendagri 86/2017)
Persentase kondisi mantap
jalan provinsi (RPJMN)
Perencanaan pembangunan
jalan baru
Meningkatnya sarana dan
prasarana jaringan sumber
daya air

Persentase
penyediaan
prasarana air baku
Persentase
beririgasi
17/2021)

luas
sawah
(permendagri

Persentase
penanganan
banjir dan abrasi
Tersedianya
akses
masyarakat
terhadap
air
minum dan sanitasi yang
layak dan aman
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Persentase penduduk yang
memiliki akses air minum
layak

Target
2023

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

Target
2023

Persentase rumah tangga
dengan akses air minum
jaringan perpipaan
Penyiapan TPA Regional
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Bangunan pada
Kawasan Strategis Provinsi
yang Berkualitas

Persentase penyelenggaraan
bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis provinsi

Terpenuhinya
dasar
bidang
rakyat

Jumlah
warga
negara
korban
bencana
yang
memperoleh rumah layak
huni

pelayanan
perumahan

Jumlah warga negara yang
terkena
relokasi
akibat
program pemerintah daerah
provinsi yang memperoleh
fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni
Presentase
yang tertata
Terpenuhinya
pelayanan
dasar bidang pekerjaan umum

permukiman

Jumlah warga negara yang
memperoleh kebutuhan air
minum
curah
lintas
kabupaten/kota
Jumlah warga negara yang
memperoleh
layanan
pengolahan
air
limbah
domestik
lintas
kabupaten/kota

Meningkatnya prasarana dan
pelayanan jasa perhubungan

Persentase
pemenuhan
prasarana
dan
fasilitas
perhubungan
Penyediaan SAUM Perkotaan
Pengelolaan
Pelabuhan
Pengumpan Provinsi (Pasal
22 Perda 5/2017 - RTRW)

Meningkatnya
energi dan listrik

pelayanan

Meningkatnya
akses
dan
pasokan energi dan tenaga
listrik yang merata, andal, dan
efisien

Pengembangan Energi Baru
Terbarukan
Rasio Elektrifikasi

Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang
Lestari;
Terwujudnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam
dan
Lingkungan
Hidup
yang
Lestari

Penurunan
emisi
rumah kaca (%)
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gas

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
dan
Pengelolaan
sumber daya
alam

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

Meningkatnya kualitas air,
udara, dan air laut akibat
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

Indeks Kualitas Udara

Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya hutan

Indeks Kualitas
Lahan (IKTL)

Meningkatnya
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Persentase ketaatan RTRW

Meningkatkan
mitigasi
resiko
bencana

2023

Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Air Laut

Indeks
(IRB)

Meningkatnya
mitigasi,
kesiapsiagaan, dan tanggap
darurat bencana

Target

Resiko

Tutupan

Bencana

Indeks Ketahanan Daerah

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa.
Mewujudkan
Tata
Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran I :Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

SAKIP (Kategori/Nilai)

Meningkatnya
parameter
kinerja

Persentase
capaian
indikator SAKIP ( %)

pencapaian
akuntabilitas

per

Meningkatnya
capaian
perencanaan kinerja

Capaian
indikator
perencanaan kinerja (Nilai)

Meningkatnya
pengukuran kinerja

capaian

Capaian
indikator
pengukuran kinerja (Nilai)

Meningkatnya
evaluasi internal

kualitas

Capaian kualitasi evaluasi
kinerja (Nilai)

Meningkatnya
pelaporan kinerja

kualitas

Capaian kualitas pelaporan
kinerja (Nilai)

Meningkatnya
Capaian
kinerja perangkat daerah

Capaian kinerja Perangkat
Daerah (Nilai)

Sasaran II :Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan

Opini
BPK
Predikat)
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(Satuan:

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran

penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya
koordinasi
pengelolaan Keuangan daerah

IPKD (Nilai)

Meningkatnya
koordinasi
pengelolaan aset daerah

IPA (Nilai)

Meningkatnya
koordinasi
pengelolaan aset daerah

IPA (Nilai)

Sasaran III : Meningkatnya
kualitas pelayanan publik

Indeks Persepsi
Pelayanan (Nilai)

Meningkatnya
pencapaian
parameter
peningkatan
kualitas pelayanan publik

Persentase capaian indikator
kualitas pelayanan publik
(%)

Terlaksananya
Pembinaan
dan
Pengawasan
Standar
pelayanan publik

Kepatuhan Pelayanan Publik
(Nilai)

Terimplementasikannya
Standar pelayanan publik

IKM (Nilai Skala 1-4)

Meningkatnya
ASN

Indeks Merit Sistem

Manajemen

Kualitas

Meningkatnya Profesionalisme
SDM Aparatur

Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya
Kompetensi
ASN (Indikator Profesionalitas
ASN)

Komponen
Kompetensi
Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Elektronik

Indeks SPBE (Nilai)

Kualitas
Berbasis

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Arsip Daerah

Indeks
(Nilai)

Pengelolaan

Arsip

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Arsip Daerah

Indeks
(Nilai)

Pengelolaan

Arsip

Meningkatnya Inovasi Daerah

Indeks
Inovasi
(Leveling)

Sasaran IV : Terwujudnya
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

IPAK

Terimplementasikannya Zona
Integritas dan Wilayah Bebas
dari Korupsi

ZI dan WBK

Meningkatnya
Keterbukaan
informasi publik perangkat
daerah

Capaian
keterbukaan
Informasi Publik (Peringkat)

Meningkatnya
Keterbukaan
infomasi publik

Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik
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Daerah

Target
2023

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya
pengelolaan
Barang dan Jasa

kualitas
Pengadaan

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Indeks
Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya
Kualitas
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan

Maturitas SPIP

Meningkatnya
Kualitas
pengendalian internal dan ZI
WBK

Capaian
Pengendalian
Internal dan ZI WBK

Sasaran V : Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Kematangan Organisasi

Asda
I
:
Meningkatnya
pencapaian parameter kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Persentase
capaian
parameter
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
perangkat
daerah dibawah koordinasi
ASDA I
Persentase
capaian
parameter
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
perangkat
daerah dibawah koordinasi
ASDA II
Persentase
capaian
parameter
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
perangkat
daerah dibawah koordinasi
ASDA III

Meningkatnya
kebijakan daerah

kualitas

Indeks Kualitas Kebajikan

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Nilai LPPD

Meningkatnya
Penegakan
Peraturan Daerah

Persentase
ditegakkan

Kapasitas
dan
kinerja anggota DPRD belum
optimal

Capaian Komponen IDI

Kualitas
hubungan
antar
lembaga
dalam
pelaksanaan
urusan
pemerintahan belum optimal

Persentase
fasilitasi
hubungan antar lembaga

Asda II : Meningkatnya
pencapaian parameter kinerja

Persentase capaian kinerja
penyelenggaraan perangkat
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Perda

yang

Target
2023

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat Daerah
penyelenggaraan
pemerintahan

Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
daerah di bawah koordinasi
Asda II

Meningkatnya
Administasi
penyelenggaraan
pembangunan

Persentase
capaian
kebijakan
administrasi
pembangunan

Meningkatnya
Daerah

Kemandirian
Daerah

Pendapatan

Persentase Penelitian yang
ditindaklanjuti

Meningkatnya
pencapaian
parameter
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Persentase capaian kinerja
penyelenggaraan perangkat
daerah di bawah koordinasi
Asda III

Meningkatnya
kelembagaan

Indeks Kelembagaan

Meningkatnya
kualitas
pelayanan pimpinan daerah
dan setda

2023

keuangan

Meningkatnya kualitas Daya
saing daerah

efektivitas

Target

Persentase
capaian
pelayanan pimpinan

Indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran tersebut, yang akan
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023, menjadi dasar penyusunan strategi dan
arah kebijakan RKPD Tahun 2023.
Perumusan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023 merujuk
pada strategi dan arah kebijakan Tahun 2023, sebagaimana dituangkan
dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Tahun 2023
Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan
Cerdas
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan

Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
Menurunnya
stunting

prevalensi

Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
(melalui pemenuhan SPM
Pendidikan)

Meningkatkan Akses dan
Kualitas
Pendidikan
Menengah

Peningkatan
Akses
dan
Kualitas
Pendidikan Menengah

Meningkatkan Akses dan
Kualitas
Pendidikan
Khusus

Peningkatan
Akses
dan
Kualitas
Pendidikan Khusus

Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat
(melalui pemenuhan SPM
Kesehatan)

Meningkatkan
Pemerataan dan kualitas
Pelayanan
Kesehatan

Meningkatkan
kualitas
layanan
kesehatan

Menurunnya
angka
kematian ibu dan angka
kematian bayi

Meningkatkan
ketersediaan sarana
dan
prasarana
kesehatan

Meningkatkan
Pemerataan
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan
Sosial
(Melalui
Pemenuhan SPM Sosial)

Peningkatan
kualitas
pelayanan dasar sosial
bagi penerima layanan
dasar sosial

Peningkatan Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

Meningkatnya
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak

Meningkatkan Kesetaraan
Gender

Pelembagaan
PUG
pada
lembaga
pemerintah
tingkat
Daerah provinsi

Meningkatkan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Hak
Perempuan

Pemberdayaan
perempuan
bidang
politik, hukum, sosial
dan ekonomi pada
organisasi
kemasyarakatan
tingkat
Daerah
provinsi.
Penguatan
dan
pengembangan
lembaga
penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan
tingkat
Daerah provinsi.
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan
Perlindungan Perempuan

Pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
yang
melibatkan
para
pihak lingkup Daerah
provinsi dan lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi
perempuan
korban
kekerasan
yang
memerlukan
koordinasi
tingkat
Daerah provinsi dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Penguatan
dan
pengembangan
Lembaga
penyedia
layanan perlindungan
perempuan
tingkat
Daerah provinsi.

Meningkatkan
Keluarga

Kualitas

Peningkatan kualitas
keluarga
dalam
mewujudkan
kesetaraan
gender
(KG) dan hak anak
tingkat
Daerah
provinsi dan lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Penguatan
dan
pengembangan
Lembaga
penyedia
layanan peningkatan
kualitas
keluarga
dalam
mewujudkan
KG dan hak anak yang
wilayah
kerjanya
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Penyediaan layanan
bagi keluarga dalam
mewujudkan KG dan
hak
anak
yang
wilayah
kerjanya
lintas
Daerah
kabupaten/kota.

Meningkatkan
Pemenuhan Hak Anak
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Pengumpulan,
pengolahan, analisis
dan penyajian data
gender
dan
anak
dalam kelembagaan

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
data di tingkat Daerah
provinsi.

Pelembagaan
PHA
pada
lembaga
pemerintah,
nonpemerintah, dan
dunia usaha tingkat
Daerah provinsi.
Penguatan
dan
pengembangan
Lembaga
penyedia
layanan peningkatan
kualitas hidup anak
tingkat
Daerah
provinsi dan lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Meningkatkan
Perlindungan
Anak

Khusus

Pencegahan
kekerasan terhadap
anak yang melibatkan
para pihak lingkup
Daerah provinsi dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
Penyediaan layanan
bagi
anak
yang
memerlukan
perlindungan khusus
yang
memerlukan
koordinasi
tingkat
Daerah provinsi.
Penguatan
dan
pengembangan
Lembaga
penyedia
layanan bagi anak
yang
memerlukan
perlindungan khusus
tingkat
Daerah
provinsi dan lintas
Daerah
kabupaten/kota.

Meningkatnya
kepemudaan

pelayanan

Meningkatkan Pelayanan
Kepemudaan

Peningkatan
Penyadaran
Pemberdayaan
pemuda
Peningkatan
Pengembangan
potensi Pemuda
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dan

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan
Infastruktur
dan
Kemitraan Pemuda
Meningkatkan
Kewirausahaan Pemuda

Penguatan
perencanaan strategis
pengembangan
kewirausahaan
Peningkatan Fasilitasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Pemuda
Pembentukan
dan
pengembangan Pusatpusat kewirausahaan
pemuda

Meningkatkan
Ketrampilan Pemuda

Pengintegrasian
peningkatan
ketrampilan pemuda

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Meningkatkan
kualitas
pemberdayaan,
pendampingan
dan
peningkatan Masyarakat Desa
dalam Pembangunan Desa.

Peningkatan Aksesbilitas
Pemberdayaan,
Pendampingan
dan
Peningkatan Masyarakat
Desa
dalam
Pembangunan Desa.

Menurunya
tingkat
gangguan
ketentraman
dan ketertiban umum
(melalui pemenuhan SPM
trantibumlinmas)

Meningkatkan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat

Sinkronisasi
kebijakan di bidang
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat

Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Peningkatan
penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
Peningkatan
penanganan
gangguan
ketenteraman
dan
ketertiban
umum
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
Peningkatan
pembinaan
PPNS
Provinsi Banten
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan
penyelenggaraan
pelindungan masyarakat

Pembinaan
penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
serta
Linmas
pada
kabupaten/kota
di
Provinsi Banten
Peningkatan
penyelenggaraan
Linmas

Terkendalinya kuantitas
penduduk
dan
meningkanya tata kelola
kependudukan

Meningkatkan
penyelenggaraan
pencegahan Kebakaran

Penyelenggaraan
pemetaan
rawan
kebakaran.

Meningkatkan
Pengendalian Penduduk

Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan
sebagai arus utama
pembangunan daerah

Meningkatkan
Kepesertaan
Berencana

Meningkatkan Angka
Prevalensi Pemakaian
Kontrasepsi Modern
(mCPR)

Keluarga

Meningkatkan
pemenuhan
Kebutuhan
ber-KB
untuk menurunkan
UnmetNeed
Menurunkan Angka
Kelahiran
Menurut
Kelompok Umur 1519
tahun
(Age
Specific
Fertility
Ratio)
Menurunkan tingkat
putus
pakai
(DO)
pemakaian
kontrasepsi
Mengoptimalkan
penyelenggaraan
pendaftaran penduduk

Peningkatan
koordinasi
penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Peningkatan
bimbingan, supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan
Pendaftaran
Penduduk

Mengoptimalkan
penyelenggaraan
pencatatan sipil
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Peningkatan
koordinasi

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
penyelenggaraan
pencatatan sipil
Peningkatan
bimbingan, supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan
Pencatatan Sipil
Mengoptimalkan
pengelolaan
informasi
Administrasi
Kependudukan

Peningkatan
koordinasi
penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
Provinsi
Peningkatan
koordinasi
pengawasan
atas
penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan.

Data
Kependudukan
berskala provinsi sebagai
basis data pembangunan

Profile kependudukan
provinsi sebagai basis
data pembangunan

Meningkatkan pembinaan
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga

Pemanfaatan desain
Program
Pembangunan
Keluarga
Peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan
tingkat
Daerah
provinsi
dalam
pembangunan
keluarga

Meningkatny prestasi dan
pembudayaan olahraga

Meningkatkan
Olahraga

Prestasi

Pembangunan
Sumber daya manusia
keolahragaan
Pemberian
penghargaan
olahragawan
berprestasi

kepada

Peningkatan
penyelenggaraan
kejuaraan
olahraga
tingkat
Daerah
provinsi
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan
pembinaan
dan
pengembangan
olahraga
prestasi
tingkat nasional
Meningkatkan pembinaan
dan
pengembangan
olahraga pendidikan

Peningkatan kualitas
dan
kuantitas
prasarana dan sarana
olahraga
Peningkatan
pembinaan
dan
pelatihan
olahraga
pendidikan

Meningkatnya
literasi,
inovasi dan kreativitas
masyarakat

Meningkatkan peran serta
masyarakat
dalam
kegiatan keolahragaan

Peningkatan
ketersediaan
terbuka
olahraga

Meningkatkan kebugaran
jasmani masyarakat

Pengembangan
olahraga
rekreasi,
tradisional,
dan
layanan khusus

Mengembangkan
gemar membaca

Pengembangan
pembinaan
perpustakaan

budaya

ruang
untuk

dan

Pembudayaan
kegemaran membaca
dan literasi
Mengembangkan
sistem
perbukuan dan penguatan
konten literasi

Peningkatan
tenaga
perpustakaan
dan
pegiat literasi

Meningkatkan akses dan
kualitas
perpustakaan
berbasis inklusi sosial

Penguatan
sistem
informasi
perpustakaan
yang
terpadu
Inovasi
layanan
perpustakaan
berbasis
teknologi
informasi
Pelestarian,
pengembangan
dan
pemanfaatan bahan
perpustakaan
dan
naskah nusantara

Terbentuknya
karakter
dan jati diri masyarakat
yang berakhlak mulia dan
berbudaya

Integrasi
pemajuan
kebudayaan
dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

- 149 -

Kolaborasi programprogram
pemajuan
kebudayaan

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Meningkatnya
kehidupan
masyarakat

Strategi
Arah Kebijakan
Internalisasi Nilai Budaya
dan
Objek
Pemajuan
Kebudayaan
melalui
sarana pendidikan

Nilai
Budaya
dan
Objek
Pemajuan
Kebudayaan sebagai
bagian dari materi
pembelajaran
intrakurikuler
maupun
ekstrakurikuler

Meningkatkan
jumlah
kunjungan
peninggalan
sejarah

Pengembangan
sarana dan prasarana
Cagar
Budaya,
Museum, dan Galeri
dengan
sentuhan
teknologi informasi

Meningkatkan
jumlah
festival
budaya
yang
terhubung dalam platform
festival budaya tingkat
nasional

Peningkatan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Pusat
serta
komunitas-komunitas

Meningkatan Kompetensi
dan Daya Saing Pelatihan
Calon Tenaga Kerja

Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Pengembangan Balai
Latihan Kerja

kualitas
demokrasi

Meningkatkan
Kesempatan
Kerja
Menciptakan Kesempatan
Kerja
Terwujudnya
Pembangunan
Ketenaga
Kerjaan yang Berkualitas

Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan
Pertumbuhan
Ekonomi
Sektor
Unggulan dan
Potensial
Penciptaan
Pemerataan
Ekonomi
Terwujudnya
Keberagaman
Pangan

Konsumsi
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi

Meningkatnya Cadangan
Pangan Daerah

Meningkatkan Cadangan
Pangan dan Perlindungan
Pangan Daerah

Peningkatan
Ketersedian
Pangan
yang didukung oleh
Infrasruktur
penunjangnya untuk
menjamin kestabilan
stok pangan daerah
dan
Keamanan
Pangan
yang
Tersertifikasi

Meningkatkan
Nilai
Investasi dengan Promosi
Potensi Daerah

Peningkatan Promosi
investasi
berbasis
potensi unggulan

Meningkatkan Pelayanan
dengan Optimal

Meningkatkan
layanan
investasi
dengan Kemudahan
Perijinan sesuai UU
Cipta Kerja

Meningkatkan
UMKM

Omset

Peningkatan
Kemudahan
Akses
inovasi
produk,
Pembiayaan
dan
Pemasaran
melalui
Optimalisasi
Pusat
Layanan
Usaha
Terpadu

Meningkatkan
Kualitas
Koperasi Binaan

Peningkatan
Kemudahan
Akses
inovasi
produk,
Pembiayaan
dan
Pemasaran
melalui
Optimalisasi
Pusat
Layanan
Usaha
Terpadu

Meningkatkan
Produksi
Perikanan Tangkap

Peningkatan
Infrastuktur
Pokok
Pelabuhan Perikanan
Provinsi dan Produk
turunannya

Meningkatkan
Produksi
Pertanian,
Perkebunan
dan Peternakan

Peningkatan
Infrastruktur
Penunjang
optimalisasi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
Akses
UMKM
terhadap
Pemasaran Digital
Meningkatnya
Iklim
Investasi dan Usaha di
Provinsi Banten
Meningkatnya
Realisasi
Penanaman Modal

Terwujudnya Koperasi dan
UMKM
yang
Mampu
Bersaing
di
Pasar
Domestik dan Global

Meningkatnya
Produksi
Perikanan Tangkap

Meningkatnya
Tingkat
Kesejahteraan Nelayan
Meningkatnya
Pertanian

Produksi
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dan

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
pengelolaan
Pasca
Panen (off farm)

Meningkatnya
Tingkat
Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Kontribusi
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Meningkatkan
Jumlah
Kunjungan Wisata dan
Mengembangkan Potensi
Ekonomi Kreatif

Peningkatan
destinisasi pariwisata
Provinsi dan Ekonomi
Kreatif
melalui
Optimalisasi Aset

Meningkatnya Kontribusi
Sektor
Industri
dan
Perdagangan

Meningkatkan
Pangsa
Pasar Ekspor Non Migas
Komoditas
Unggulan
Daerah (Luar daerah dan
Luar negeri)

Peningkatan Jumlah
Eksportir Non Migas
Komoditas Unggulan
Daerah

Meningkatkan
Barang Pokok

Stabilitas

Penguatan
Manajemen
Distribusi
Perdagangan

Meningkatkan
jalan provinsi

kualitas

Pusat

Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur jalan

Meningkatkan
ketersediaan
jalan provinsi
Meningkatnya sarana dan
prasarana
jaringan
sumber daya air

jaringan

Pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaan
jalan,
dan
kelengkapan
jalan
Pembangunan jalan
untuk
mendukung
pusat
kegiatån
provinsi

Terlaksananya percepatan
penyediaan air baku dari
sumber air terlindung

Pengelolaan Air Tanah
dan Air Baku Aman
Berkelanjutan

Meningkatkan
efisiensi
dan kinerja sistem irigasi,
dan penyediaan air untuk
komoditas
pertanian
bernilai tinggi

Pemanfaatan
bendungan
untuk
berbagai
keperluan
secara terpadu untuk
irigasi

Meningkatkan prasarana
sistem drainase dalam WS
Provinsi dan pecegahan
bencana
tsunami
di
wilayah provinsi

Pengelolaan
prasarana
pengendalian banjir

Peningkatan
kapasitas
dan
kualitas
jaringan
drainase
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan
kapasitas bangunan
pengaman pantai

Tersedianya
akses
masyarakat terhadap air
minum dan sanitasi yang
layak dan aman

Meningkatkan prasarana
akses air bersih

Peningkatan
kapasitas
penyelenggara
minum,

air

Penyadaran
masyarakat
untuk
menerapkan perilaku
hemat air
Meningkatkan
kualitas
dan kuantitas prasarana
air
minum
jaringan
perpipaan

Pengembangan
dan
pengelolaan SPAM

Membangun TPA Regional

Perencanaan
pembangunan
Regional
berkualitas

TPA
yang

Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Bangunan pada
Kawasan
Strategis
Provinsi yang Berkualitas

Terbangunnya
strategis provinsi

gedung

Lanjutan
pembangunan SPORT
CENTER

Terpenuhinya pelayanan
dasar bidang perumahan
rakyat

Penangan
kebutuhan
rumah layak huni bagi
korban bencana

Penataan
sistem
perumahan
publik
melalui
penyediaan
rumah
susun
sederhana sewa dan
rumah
susun
sederhana milik

Penanganan
kebutuhan
rumah layak huni bagi
warga
negara
yang
terlokasi
program
pemerintah

Penataan
sistem
perumahan
publik
melalui
penyediaan
rumah
susun
sederhana sewa dan
rumah
susun
sederhana milik

Membangun
Regional

SPAL-D

Perencanaan
pembangunan
Pengelolaan
Air
Limbah
Domestik
Regional

Meningkatkan
pelayanan
meningkatkan
pemenuhan
perhubungan

kualitas
serta

Peningkatan kualitas
pelayanan
sesuai
SOP,
pemenuhan
pada
prasarana
perhubungan darat,
laut dan lalu lintas

Terpenuhinya pelayanan
dasar bidang pekerjaan
umum
Meningkatnya prasarana
dan
pelayanan
jasa
perhubungan
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prasarana

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan sarana dan
prasarana
pelabuhan
pengumpan provinsi

Penataan kolam dan
pengaman
pantai;
penataan
terminal
pelabuhan

Meningkatnya
pengembangan
dan
pengendalian
aspek
kegeologian dan sumber
daya mineral

Meningkatnya
ketersediaan
informasi
aspek kegeologian dan
sumber
daya
mineral
untuk
peningkatan
perekonomian

Pengembangan
dan
pemetaan,
peningkatan
pelayanan
rekomendasi perjinan,
pengendalian
pemanfaatan,
penataan regulasi dan
penyediaan
sumber
data
aspek
kegeologian
dan
sumber daya mineral

Meningkatnya akses dan
pasokan energi dan tenaga
listrik yang merata, andal,
dan efisien

Meningkatkan sarana dan
prasarana infrastruktur,
koordinasi dan pelayanan
sub sektor
energi dan
ketenagalistrikan

Penyediaan
sarana
dan
prasarana
infrastruktur,
peningkatan
pelayanan
rekomendasi perjinan,
pengendalian
pemanfaatan,
penataan regulasi dan
penyediaan
sumber
data
energi
dan
ketenagalistrikan

Meningkatkan
unit
pembangkit/reaktor
terpasang, koordinasi dan
pelayanan
sub
sektor
energi baru terbarukan

Penyediaan
unit
pembangkit/reaktor
terpasang,
peningkatan
pelayanan
rekomendasi
perijinan,
pengendalian
pemanfaatan,
penataan regulasi dan
penyediaan
sumber
data
energi
baru
terbarukan

Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
Terwujudnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam
dan
Lingkungan
Hidup
yang
Lestari
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup dan
Pengelolaan sumber daya
alam
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi

Meningkatnya kualitas air,
udara, dan air laut akibat
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan

Meningkatkan
kualitas
SDM , sarana prasarana,
mitra strategis, kualitas
air dan udara serta upaya
adaptasi perubahan iklim,
teknologi,
metode
penataan,
pengelolaan
dan
pengendalian
pencemaran lingkungan

Mendorong
Peningkatan kualitas
air dan udara serta
malakukan
upaya
pencegahan
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan
melalui
Pengelolaan Sampah,
Limbah
B3
dan
Pengendalian
Pencemaran,
Penataan
dan
Peningkatan
Kapasitas
serta
Peningkatan Fungsi
Laboratorium
Lingkungan

Meningkatnya pengelolaan
sumber daya hutan

Meningkatkan
Fungsi
Hutan dan lahan bagi
masyarakat

Mendorong
peningkatan
fungsi
hutan dan kawasan
lindung
melalui
perencanaan
dan
penatagunaan hutan,
pemanfaatan
dan
penatausahaan hasil
hutan, pengembangan
aneka
usaha
dan
promosi
kehutanan
serta
peningkatan
pengelolaan
tahura
banten

Menurunkan luas lahan
kritis dan meningkatkan
daya dukung DAS serta
mengoptimalkan
pemanfaatan hasil hutan
melalui pengelolaan dan
konservasi hutan

Mendorong
Peningkatan
rehabilitasi hutan dan
lahan,
pengelolaan
DAS, penyuluhan dan
pemberdayaan
masyarakat
serta
peningkatan
perbenihan tanaman
hutan

Meningkatkan kualitas produk
perencanaan
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Peningkatan
kualitas
produk
perencanaan
sesuai
NSPK,
daya
dukung
dan
daya
tampung
ruang,
penguatan
elemen
pengendalian
dan
pengawasan
pemanfaatan ruang

Meningkatnya
Perencanaan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

dan

Arah Kebijakan

Meningkatkan
mitigasi
resiko
bencana
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi

Meningkatnya
mitigasi,
kesiapsiagaan,
dan
tanggap darurat bencana

Meningkatkan
Mitigasi
dan Pengurangan Resiko
Bencana

Arah Kebijakan
Peningkatan mitigasi,
penanggulangan
bencana
dan
menurunkan
titik
terdampak
bencana
melalui
sistem
informasi
kebencanaan

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.
Mewujudkan
Tata
Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih

Sasaran I :Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan kualitas
akuntabilitas
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Peningkatan kualitas
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatnya pencapaian
parameter
akuntabilitas
kinerja

Meningkatkan pencapaian
parameter
akuntabilitas
kinerja

Peningkatan kualitas
pencapaian parameter
akuntabilitas kinerja

Meningkatnya
capaian
perencanaan kinerja

Meningkatkan
kualitas
perencanaan
kinerja
berdasarkan SMART

Peningkatan kualitas
koordinasi
dan
sinkronisasi
perencanaan
pembangunan daerah
Peningkatan kualitas
Analisa Permasalahan
dan
Isu
Strategis
Pembangunan Daerah

Meningkatnya
capaian
pengukuran kinerja

Meningkatkan
kualitas
pengukuran kinerja

Peningkatan kualitas
Dokumen
pengendalian
dan
evaluasi
kinerja
pembangunan daerah
Peningkatan
pengukuran
melalui TIK

kinerja

Meningkatnya
kualitas
evaluasi internal

Meningkatkan
evaluasi kinerja

kualitas

Peningkatan kualitas
evaluasi
kinerja
sebagai dasar dalam
memperbaiki kinerja
kedepan

Meningkatnya
kualitas
pelaporan kinerja

Meningkatkan
kualitas
pelaporan
kinerja
pemerintah daerah

Peningkatan kualitas
informasi
kinerja
perangkat daerah
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi

Meningkatnya
Capaian
kinerja perangkat daerah

Meningkatkan
kualitas
capaian kinerja perangkat
daerah

Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas
strategi
kinerja
perangkat daerah
Peningkatan
pemantauan
efektivitas
program/kegiatan
dalam
mencapai
kinerja

Sasaran
II
:Meningkatnya
akuntabilitas keuangan
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan
kualitas
akuntabilitas
keuangan
penyelenggaraan
pemerintah

Peningkatan kualitas
akuntabilitas
keuangan
penyelenggaraan
pemerintah

Meningkatnya koordinasi
pengelolaan
Keuangan
daerah

Meningkatkan
pengelolaan
daerah

kualitas
keuangan

Peningkatan kualitas
koordinasi
pengelolaan keuangan
daerah

Meningkatnya koordinasi
pengelolaan aset daerah

Meningkatkan
kualitas
pengelolaan aset daerah

Peningkatan kualitas
koordinasi
pengelolaan
aset
daerah

Sasaran
III
:
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik

Meningkatnya pencapaian
parameter
peningkatan
kualitas pelayanan publik

Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik

Peningkatan
koordinasi
pencapaian kualitas
pelayanan publik

Terlaksananya Pembinaan
dan Pengawasan Standar
pelayanan publik

Meningkatkan kepatuhan
pelayanan publik

Peningkatan
pembinaan,
pengawasan
dan
evaluasi
pelayanan
publik
perangkat
daerah

Meningkatnya Manajemen
ASN

Meningkatkan
merit sistem

Peningkatan kualitas
perencanaan
kebutuhan pegawai

indeks

Peningkatan kualitas
pelayanan publik

Peningkatan kualitas
manajemen karir
Peningkatan kualitas
pengelolaan
sistem
informasi
berbasis
kompetensi
yang
terintegrasi
Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur

SDM

Meningkatkan
kualifikasi aparatur
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Distribusi
sesuai
kualifikasi
pendidikan
kebutuhan

ASN
dengan
dan

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan
ASN

displin

Peningkatan kualitas
kinerja individu ASN
Meningkatnya Kompetensi
ASN
(Indikator
Profesionalitas ASN)

Meningkatkan kompetensi
ASN

Meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan aparatur
berbasis
kompetensi

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

Meningkatkan
penyelenggaraan
dan
pelayanan
aksesibilitas
serta
kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

Peningkatan kualitas
infrastruktur digital

Peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah
secara digital
Peningkatan
keamanan
siber
lingkungan
Pemerintah Daerah
Peningkatan kualitas
data statistik

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Arsip Daerah

Meningkatkan
implementasi
kearsipan

kualitas
standar

Terwujudnya
revitalisasi arsip dan
aktualisasi
nilai
budaya dan kearifan
lokal

Meningkatnya
Daerah

Meningkatkan
daerah

inovasi

Peningkatan
adopsi
inovasi daerah

Inovasi

Peningkatan
kapasitas
inovasi

SDM

Sasaran IV : Terwujudnya
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

Meningkatkan
anti korupsi

persepsi

Peningkatan kinerja
perangkat
daerah
yang bebas korupsi

Meningkatnya
Keterbukaan
publik

Meningkatkan
Aksesbilitas
publik

Kualitas
informasi

Peningkatan kualitas
pengelolaan informasi
publik
melalui
elektronik

Meningkatkan
kualitas
layanan
pengadaan
barang/jasa

Peningkatan
Kapasitas SDM dan
level
kelembagaan
pengadaan
barang/jasa
untuk
peningkatan kualitas

infomasi

Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi
Arah Kebijakan
kerja
pengadaan
barang/jasa

Peningkatan kualitas
kinerja
layanan
pengadaan
barang/jasa
Peningkatan kualitas
pengelolaan
sistem
pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik
Meningkatnya Kualitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan
kinerja
pengawasan
Pemerintahan Daerah

Peningkatan
Kapabilitas
APIP
dalam
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Peningkatan kualitas
SPIP
Perangkat
Daerah

Meningkatnya Kualitas ZI
WBK

Meningkatkan
kualitas
implementasi ZI dan WBK

Peningkatan
pembinaan perangkat
daerah
dalam
melaksanakan ZI dan
WBK

Sasaran
V
:
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan kualitas
pencapaian
indikator
kematangan organisasi

Peningkatan
koordinasi
pencapaian kinerja
kematangan
organisasi

Asda I : Meningkatnya
pencapaian
parameter
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan
kualitas
pencapaian
kinerja
perangkat
daerah
di
bawah koordinasi ASDA I

Peningkatan
koordinasi
dan
sinergitasi
perangkatdaerah
di
bawah ASDA II

Meningkatnya
kualitas
kebijakan daerah

Meningkatkan
Kualitas
Kebijakan Daerah

Peningkatan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pusat
Daerah
dalam
menyusun Kebijakan
daerah
Peningkatan
tata
kelola legal drafting

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Meningkatkan
kualitas
kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah

- 159 -

Peningkatan kualitas
Dokumen
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah

Strategi

Kapasitas
dan
kinerja anggota DPRD

Meningkatkan pencapaian
komponen
Indeks
Demokrasi Indonesia

Kualitas hubungan antar
lembaga
dalam
pelaksanaan
urusan
pemerintahan

Meningkatkan pelayanan
fasilitasi hubungan antar
lembaga
dalam
pelaksanaan
urusan
pemerintahan

Arah Kebijakan
Peningkatan Fasilitasi
Tugas dan Fungsi
Anggota DPRD dalam
pencapaian
komponen
indeks
demokrasi Indonesia
Peningkatan kualitas
promosi daerah
Peningkatan fasilitasi
kerjasama
antar
lembaga dalam negeri
dan luar negeri

Asda II : Meningkatnya
pencapaian
parameter
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan
kualitas
pencapaian
kinerja
perangkat
daerah
di
bawah koordinasi ASDA II

Peningkatan
koordinasi
dan
sinergitasi perangkat
daerah
di
bawah
ASDA II

Meningkatnya Administasi
penyelenggaraan
pembangunan

Meningkatkan kinerja dan
pengendalian Administrasi
Pembangunan

Peningkatan kualitas
kebijakan
dan
pengendalian
administrasi
pembangunan

Meningkatnya Pendapatan
Daerah

Meningkatkan
pendapatan daerah

Peningkatan
pengelolaan
potensi
pendapatan daerah
Peningkatan
pemantauan
dan
evaluasi pendapatan
daerah

Meningkatnya
kualitas
Daya saing daerah

Meningkatkan
penelitian
ditindaklanjuti

kualitas
yang

Peningkatan
penelitian yang sesuai
dengan
isu
dan
permasalahan daerah

Meningkatnya pencapaian
parameter
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Meningkatkan
kualitas
pencapaian
kinerja
perangkat
daerah
di
bawah koordinasi ASDA III

Peningkatan
koordinasi
dan
sinergitasi perangkat
daerah
di
bawah
ASDA III

Meningkatnya
kelembagaan

Meningkatkan
kualitas
kelembagaan yang terukur

Peningkatan kualitas
evaluasi kelembagaan
yang tepat ukuran
dan tepat fungsi

efektivitas

Peningkatan kualitas
evaluasi dan analisa
jabatan dan beban
kerja
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Tujuan

Sasaran Daerah/
Sasaran Perangkat
Daerah
Meningkatnya
pelayanan setda

kualitas

Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
sekretariat
daerah

Optimalisasi
Pelayanan tata kelola
perencanaan
dan
keuangan SETDA
Peningkatan kualitas
pelayanan sarana dan
prasarana SETDA
Peningkatan kualitas
pelayanan
kepegawaian SETDA

Meningkatnya
pelayanan
daerah

kualitas
pimpinan

Meningkatkan
pelayanan
daerah

kualitas
pimpinan

Peningkatan kualitas
pelayanan
komunikasi pimpinan
daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan tata acara
pimpinan daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan
rumah
tangga
pimpinan
daerah

1. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk
Tahun 2023 tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah
untuk Tahun 2023.

IV.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023
4.2.1. Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 20052025
Karena Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Banten Tahun 20232025 secara simultan sedang disusun, prioritas pembangunan dalam
Rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini berpedoman pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD untuk periode berkenaan. Hal
ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sasaran pokok RPJPD pada tahap
modernisasi adalah untuk mempertahankan keunggulan daerah sehingga
keberlajutan kesejahteraan masyarakat mampu ditempuh. Target yang
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akan dicapai pada tahap ini adalah angka Indeks Pembangunan Manusia
pada kategori tinggi yaitu 80,08 pada Tahun 2025.
Adapun prioritas RPJPD untuk tahun 2023-2025, dalam rangka
mencapai sasaran pokok tersebut adalah:
1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja,
fasilitasi kerjasama kewirausahaan berorientasi global,
2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
Pelestarian

norma

agama

dan

nilai

budaya

dalam

kehidupan

masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan
dunia

usaha,

pemantapan

kapasitas

dan

kerjasama

lembaga

pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan
bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.
3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;
Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (ruralurban linkage), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.
4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasaran dan Sarana dasar yang
berkualitas, mantap, dan terjangkau , infrastruktur pendukung yang
kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian ,
akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa
dan orang ,pelayanan sumberdaya air , energi ,dan listrik yang ditunjang
teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam
lindung,

pengembangan

dan

pendayagunaan
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pada kawasan

teknologi

ramah

lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan
penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi,
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pemantapan partisipasi aktif masyarakat

dan dunia usaha dalam

pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi
masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan
supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum
daerah,
7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan
Strategis..
Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai
penggerak utama (prime mover) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusatpusat kegiatan nasional, wilayah, dan local secara terpadu dan
didukung infrastruktur yang memadai dan mantap, serta tingginya
peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik.

4.2.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun
2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
Rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun

berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional tahun
berkenaan.
diselaraskan

Prioritas
dengan

pembangunan
tema,

agenda

Provinsi

Banten

pembangunan

Tahun
dan

2023

sasaran

pengembangan wilayah dalam RKP Tahun 2023, serta program strategis
nasional lainnya dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
Mengingat RKP Tahun 2023 masih dalam tahapan penyusunan,
dengan memperhatikan konsistensi prioritas pembanguan dalam RPJMN,
penyelarasan dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan dalam
RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui
7 Agenda Pembangunan, yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan;
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Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif
dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang
mencakup pemenuhan

pangan dan pertanian serta pengelolaan

kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah
pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata,
serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan

pemenuhan pelayanan dasar dengan

harmonisasi

rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah
yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1)
Pengembangan
Penyebaran

sektor/komoditas/kegiatan

pusat-pusat

pertumbuhan

unggulan

ke

berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM

wilayah

daerah;
yang

2)

belum

dan Iptek berbasis

keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar
secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta
ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan
cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1)
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2)
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan
pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas
anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7)
Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki

kedudukan

penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah
cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan.

Revolusi

mental

dan
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pembangunan

kebudayaan

dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan
ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3)
Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya

literasi, inovasi, dan

kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;
Perkuatan

infrastruktur

perekonomian serta
Melalui:

1)

ditujukan

untuk

mendukung

aktivitas

mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan

infrastruktur

pelayanan

dasar;

2)

Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan
energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan
infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan
iklim;
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana
dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan
Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
(polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa,
serta menegakkan kedaulatan

negara.

Melalui: 1) Reformasi

kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan
kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3)
Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6)
Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan
Industri Pertahanan.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian integral dari
pembangunan

nasional,

diarahkan
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untuk

mendukung

7

agenda

pembangunan

dalam

RPJMN

Tahun

2020-2024,

sesuai

urusan

pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah berdasarkan UndangUndang Pemerintahan Daerah.
Secara lebih spesifik, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun
2023 juga

memperhatikan

Target

Pembangunan

Wilayah, Prioritas

Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun
2020-2024, yaitu:

Target Pembangunan Wilayah
Untuk

mendukung

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Banten
dalam RPJMN Tahun 2020-2024, untuk Tahun 2023, adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.7
Target Pembangunan Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 20202024

Indikator Pembangunan

Target
Tahun
2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tingkat Kemiskinan (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Prioritas Pembangunan Wilayah
Lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan
pemerataan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024
adalah:
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Koridor Pertumbuhan

Koridor Pemerataan

• Kota Cilegon*
• Kabupaten Serang
• Kota Serang*
• Kabupaten Lebak
• Kabupaten Tangerang
• Kota Tangerang
• Kota Tangerang Selatan

• Kabupaten Pandeglang

Kota Cilegon dan Kota Serang termasuk dalam Kota Besar, Sedang, Kecil
yang dikembangkan sebagai PKN/PKW.
Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan;
(2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan
perkotaan;

(4)

pembangunan

desa,

kawasan

perdesaan

dan

transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan
kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten
adalah:
1. Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Prioritas
Pengembangan Sektor Unggulan pada tahun 2020-2024 adalah
pengembangan komoditas unggulan, yang untuk Provinsi Banten
adalah kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Sedangkan untuk
sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung.

2. Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024
antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk
akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan
memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor
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industri kreatif dan jasa, yang untuk Provinsi Banten, di KEK
Tanjung Lesung.
2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut,
sungai, darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi
Banten, adalah Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang,
Jalur

Ganda

KA

Rangkasbitung–

Merak,

Reaktivasi

KA

Rangkasbitung-Labuan/Bayah
3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan
pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian,
perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan
Kerja, yang meliputi:
a. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan
agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri
kreatif,

teknologi

dan

rekayasa,

serta

energi

dan

pertambangan;
b. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi
tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer
umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
c. Penanganan anak tidak sekolah.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024
adalah Pengembangan kawasan perkotaan, untuk Provinsi Banten,
di Kota Cilegon dan Kota Serang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal
1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku
pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah entas, di
Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan Pandeglang
2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa
3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas
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unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Bersama, yang untuk Provinsi Banten, di KPPN
Pandeglang
4) Penanganan stunting
5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu
Indonesia Sehat
6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi
perubahan iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada
Pemantapaan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda
dan sekitarnya.
5. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024
antara lain sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan
perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih
efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen
pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan,
manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama
kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan
pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10)

Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.

11)

Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan

target prioritas yang untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten
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Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak.
12)

Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas

untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
13)

Penataan Ruang dan Lahan

a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang, terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan

insentif

dan

disinsentif,

serta

sanksi

bagi

pelanggaran pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan
sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta
wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan
dalam skala kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan

melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan
logistik kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah
rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural
untuk pengurangan risiko bencana
d. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang
meliputi:

a.

Pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di
bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan
luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian
pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi
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hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan
dan mengkonservasi sumber daya air;
e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
f. Pengembangan energi baru terbarukan;
g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya
beracun secara terpadu;
h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Provinsi Banten untuk
mendorong percepatan pembangunan Wilayah, adalah Pembangunan
Kota Baru Maja, dan Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat
Sunda. Pada tahapan berikutnya, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023
akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Pada

Bab

pembangunan

II,
yang

telah

dirumuskan

merupakan

permasalahan-permasalahan

analisis

kesenjangan

kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD,
analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN.
Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:
1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan
3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan
perubahan iklim
4. Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal
Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu
strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu
strategis daerah Tahun 2023 adalah:
1. Daya saing Sumber Daya Manusia
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2. Daya saing perekonomian
3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai
sasaran pembangunan pada tahun 2023.
Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas,
dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Hasil dari
diskusi tersebut dianalisis dengan metode Analitycal Hierarchy Process
(AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling
tinggi.

Variabel

ketersediaan

yang

anggaran

digunakan
dan

untuk

SDM,

menilai

keterkaitan

prioritas
dengan

adalah:
dokumen

perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator
makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang pencapaian
kinerja,

sinergitas

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan

kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan
dengan RPJPD.
Partisipan

dalam

diskusi

kelompok

terpumpun

memilih

isu

pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan
daya saing SDM, serta diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi.
Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023
berdasarkan hasil analisis adalah:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkeadilan
Selajan dengan tema dan prioritas pemulihan ekonomi akibat pandemi
Covid-19 dalam RKP dua tahun terakhir, prioritas pembangunan daerah
Provinsi Banten Tahun 2023 difokuskan pada upaya mendorong
pertumbuhan

ekonomi

yang

lebih

tinggi,

berkelanjutan

dan

mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Prioritas ini
relevan, mengingat masih belum adanya kepastian kapan pandemi akan
berakhir. Apakah Covid-19 akan menjadi endemi seperti flu biasa, atau
akan muncul varian strain baru yang menuntut kewaspadaan bersama.
Oleh karenanya, perlu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan
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ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan

untuk secara

terus

memulihkan dampak pandemi. Pembangunan infrastruktur daerah
akan

difokuskan

pula

pada

upaya

mendukung

peningkatan

pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
Periode tahun 2023-2026 merupakan tahap modernisasi dalam RPJPD
Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yang dicirikan oleh kemajuan dan
kemandirian daerah, sejajar dengan provinsi maju lainnya. Salah satu
prioritas pembangunan RPJPD pada tahap ini adalah Pemantapan Daya
Saing Sumber Daya Manusia. Prioritas ini relevan, mengingat progress
pembangunan SDM Provinsi Banten, yang tercermin dari Indeks
Pembangunan

Manusia,

mengalami

perlambatan

pertumbuhan,

kesenjangan antar kabupaten/kota yang masih relatif tinggi, serta
belum beranjak dari kategori "tinggi" sejak tahun 2015. RPJPD juga
secara spesifik menetapkan target Pembangunan SDM pada tahun 2025.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan
perubahan iklim
Untuk pembangunan berkelanjutan, perlu menjaga dan meningkatkan
daya dukung lingkungan, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber
daya alam. Lebih daripada itu, posisi geografis Provinsi Banten yang
menempatkan beberapa wilayah sebagai daerah rawan bencana. Oleh
karena itu, pembangunan daerah perlu memperhatikan daya dukung
sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan
bencana, dan perubahan iklim untuk meningkatkan mitigasi resiko
bencana.
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
Percepatan pembangunan daerah di tahap modernisasi perlu didukung
oleh tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Sejalan
dengan prinsip money follows program, perencanaan dan penganggaran
yang berorientasi pada hasil akan lebih ditingkatkan untuk mendukung
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam pencapaian
tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan ASN yang mampu
menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan
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penyelenggara

pelayanan publik, melalui penerapan inovasi pelayanan publik secara
elektronik, dalam kelembagaan perangkat daerah yang tertata tugas dan
fungsinya, serta didukung arsitektur proses bisnis pemerintahan dalam
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data yang
terintegrasi.
Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis
dan prioritas pembangunan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Keterkaitan Permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan
Prioritas Pembangunan
No

Permasalahan Pembangunan

Isu Strategis

Prioritas
Pembangunan
Tahun 2023

1

Pertumbuhan ekonomi yang
belum merata dan berkeadilan

Daya
perekonomian

2

Belum optimalnya peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia

Daya saing SDM

Meningkatkan kualitas dan
daya saing SDM

3

Terbatasnya
daya
dukung
lingkungan,
ketahanan
bencana, dan perubahan iklim

Lingkungan
hidup,
ketahanan
bencana,
dan perubahan iklim

Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup,
ketahanan bencana dan
perubahan iklim

4

Implementasi
Reformasi
Birokrasi yang belum optimal

Reformasi birokrasi dan
tata
kelola
pemerintahan

Meningkatkan
Reformasi

saing

Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkeadilan

kualitas

birokrasi dan tata kelola
pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2023 tersebut
selaras dengan prioritas pembangunan nasional, serta diharapkan mampu
menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas
pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dengan kebijakan
- 174 -

pembangunan jangka panjang, serta pembangunan nasional sebagaimana
Tabel berikut.

Tabel 4.9
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
dengan Prioritas RPJPD dan Prioritas Nasional
Prioritas RPJPD

Pemantapan
Daya
Perekonomian

Saing

Prioritas Daerah Tahun
2023

Prioritas Nasional

Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas
dan berkeadilan

Memperkuat
ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan;

Pemantapan
Kualitas
Pelayanan Prasarana dan
Sarana Wilayah

Mengembangkan
wilayah
untuk
mengurangi
kesenjangan dan menjamin
pemerataan

Optimalisasi
Fungsi
dan
Peran Pusat Pertumbuhan
dan Kawasan Strategis

Peningkatan
Sosial

Kesejahteraan

Memperkuat
infrastruktur
untuk
mendukung
pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;
Meningkatkan kualitas dan
daya saing SDM

Pemantapan
Daya
Saing
Sumber Daya Manusia

Meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan
berdaya saing;

Revolusi
mental
dan
pembangunan kebudayaan;

Pengelolaan
Tata Ruang,
Sumber Daya Alam, dan
Lingkungan Hidup

Meningkatkan
kualitas
lingkungan hidup, ketahanan
bencana
dan
perubahan
iklim

Membangun
lingkungan
hidup, ketahanan bencana,
dan perubahan iklim;

Penyelenggaraan
Tata
Pemerintahan yang Baik dan
Bersih

Meningkatkan
kualitas
Reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan

Memperkuat
stabilitas
politik, hukum, pertahanan,
dan
keamanan
(polhukhankam)
dan
transformasi
pelayanan
publik.
Revolusi
mental
dan
pembangunan kebudayaan;
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Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, tema pembangunan
Provinsi Banten Tahun 2023 adalah “Memperkuat daya saing daerah
untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi tahapan
modernisasi”. Tema pembangunan ini menjadi dasar perumusan program
prioritas, kegiatan prioritas dan kegiatan strategis prioritas.
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BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
V.1.

Arahan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian
target kinerja pembangunan nasional. Untuk mencapai target kinerja
pembangunan nasional, yaitu sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pada tanggal 16 Juni 2021
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan
Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021. SEB
tersebut meminta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan
penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Sejalan

dengan

SEB

tersebut,

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Agar pencapaian target sasaran
RPJMN Tahun 2020-2024 dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien,
Rencana pembangunan Daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
antarkabupaten/kota.
Koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

sinergi

perencanaan

pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi
terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota, yang juga merupakan
pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah pengendalian
terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah yang
mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Daerah provinsi tersebut.
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Oleh karenanya, salah satu bagian dari Rancangan Awal RKPD
Provinsi Banten Tahun 2023 ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 79
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah arah
kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota,
pembangunan

sebagai

daerah

di

suatu

rumusan

Provinsi

Banten,

kebijakan
menjadi

perencanaan
pedoman

bagi

penyusunan Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota.
Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ini masih mengacu
pada sasaran dan hasil program pembangunan tahunan nasional dan
regional, serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan
tahunan nasional, regional dan provinsi dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ini juga memperhatikan
target sasaran dan hasil program pembangunan daerah kabupaten/kota
dalam RPJMD masing-masing daerah kabupaten/kota.
Pada tahapan RKPD selanjutnya, arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota akan berpedoman pada hasil rapat koordinasi teknis
perencanaan pembangunan tahunan tingkat pusat, serta hasil rapat
koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan tingkat provinsi.
Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dalam Rancangan
Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, dengan merujuk pada Target
Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek
Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024 untuk Provinsi Banten,
adalah sebagai berikut:

V.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

Tabel 5.1.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan
Laju Pertumbuhan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kabupaten Pandeglang
Teknokratik 1)
RPJMD 2)
4,46
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Ekonomi (%)
Tingkat Kemiskinan (%)

9,66

Tingkat Pengangguran
8,32
Terbuka (%)
1) Hasil Perhitungan
Keterangan :
2) RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten
Pandeglang adalah :
Pengembangan Sektor Unggulan
-

Pengembangan komoditas unggulan : kopi, lada, pala, dan perikanan
budidaya

-

Sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung

Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung.

-

Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang,

-

Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah

-

Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi

-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Penanganan anak tidak sekolah.

Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal
-

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa

-

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di
KPPN Pandeglang

-

Penanganan stunting

-

Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program
Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat
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-

Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan
iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada Pemantapaan
pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)

-

Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target
prioritas pada Kabupaten Pandeglang

-

Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas pada
Kabupaten Pandeglang

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
-

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) untuk mendorong percepatan
pembangunan Wilayah yaitu Pemulihan Pasca Bencana Kawasan
Pesisir Selat Sunda.

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang :
1) Pengembangan sentra produksi padi yang mendukung pengembangan
sarana prasarana pertanian (irigasi primer, sekunder, tersier)
2) Pengembangan pelabuhan perikanan Cikeusik
3) Dukungan terhadap pengembangan Geopark Ujung Kulon
4) Pembangunan RS Tingkat Pratama di Labuan
5) Dukungan pengembangan kawasan dan infrastruktur pada GT Bojong,
Patia dan Panimbang

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kabupaten Pandeglang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan
pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :
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Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang
Misi
RPJPD
Misi 1

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang
 Pemantapan kualitas kinerja
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
layanan pendidikan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
kesehatan
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma agama
dan nilai budaya
Fokus Kebijakan



Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya



Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan
keagamaan dan kebudayaan

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan


Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan



Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan



Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta



Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya
baca masyarakat
Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin



Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan


Pemantapan kualitas kinerja
layanan pendidikan dan
kesehatan



Pemantapan kualitas kinerja
layanan pendidikan dan
kesehatan



Pemantapan kualitas kinerja
layanan pendidikan dan
kesehatan



Pemantapan kualitas kinerja
layanan pendidikan dan
kesehatan

Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga
dan manajemen pelayanan kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan
perilaku hidup sehat masyarakat




Pembinaan kesehatan lingkungan
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Fokus Kebijakan


Pencegahan dan penanggulangan penyakit



Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses PMKS
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial


Pelayanan dan rehabilitasi sosial



Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi
PMKS

Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan


Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan



Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial






Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan



Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan






Percepatan pemulihan
ekonomi dan sosial melalui
strategi penanggulang an
kemiskinan daerah.



Percepatan pemulihan
ekonomi dan sosial melalui
strategi penanggulang an
kemiskinan daerah.



Percepatan pemulihan
ekonomi dan sosial melalui
strategi penanggulang an
kemiskinan daerah.

Peningkatan kerjasama penyelenggaraan
transmigrasi dengan daerah lain

Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan
anak
serta
keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak



Percepatan pemulihan
ekonomi dan sosial melalui
strategi penanggulang an
kemiskinan daerah.

Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan

Peningkatan
taraf
kesejahteraan
dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan potensi
sumberdaya




Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang
 Percepatan pemulihan
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam
ekonomi dan sosial melalui
pengendalian penduduk
strategi penanggulang an
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kemiskinan daerah.
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan
reproduksi
 Percepatan pemulihan
Peningkatan pengelolaan
administrasi
ekonomi dan sosial melalui
kependudukan
strategi penanggulang an
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
kemiskinan daerah.
administrasi kependudukan
 Percepatan pemulihan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
ekonomi dan sosial melalui
kepemudaan dalam pembangunan
strategi penanggulang an
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kemiskinan daerah.
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan keterampilan
usaha dan berusaha bagi pemuda
 Percepatan pemulihan
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah
ekonomi dan sosial melalui
raga
strategi penanggulang an
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
kemiskinan daerah.
 Peningkatan prasarana dan sarana olah
raga
Fokus Kebijakan


Misi 2

Pembinaan manajemen keolahragaan

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi


Pemberian insentif pajak bagi investor



Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan
dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM


Pembinaan manajemen usaha



Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk

Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
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Peningkatan sarana dan
prasarana fasilitas investasi
daerah.



Peningkatan sarana dan
prasarana fasilitas investasi
daerah.



Pemantapan pengelolaan
potensi sektor unggulan
ekonomi daerah

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang
 Peningkatan sarana dan
Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
prasarana fasilitas investasi
pengembangan
pasar produk agribisnis
daerah.
pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
 Pembinaan manajemen usaha
Fokus Kebijakan



Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar




Fasilitasi kerjasama perdagangan
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal
yang ramah lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor


Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
industri besar dengan pelaku industri kecil
dan menengah
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk industri kecil dan menengah yang
mendukung produk utama industri besar



Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yangberorientasi pasar


Fasilitasi kerjasama perdagangan



Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
usaha perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha perdagangan kecil
dan menengah (tradisional)
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yang berorientasi
pasar



Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku
usaha pariwisata
Pengembangan dan peningkatan
pelayanan jasa keuangan
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kualitas



Peningkatan sarana dan
prasarana fasilitas investasi
daerah.



Peningkatan sarana dan
prasarana fasilitas investasi
daerah.



Peningkatan sarana dan
prasarana fasilitas investasi
daerah.



Pemantapan pengelolaan
potensi sektor unggulan
ekonomi daerah

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Fokus Kebijakan




Pengembangan dan peningkatan kualitas
sarana dan fasilitas pelayanan jasa
keuangan
Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi dalam
pengembangan pelayanan jasa keuangan

Peningkatan ketersediaan dan
penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan
 Pembinaan dan pengembangan konsumsi
dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
 Perumusan kebijakan distribusi, harga dan
akses pangan


Perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan



Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan

Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf
nasional dan internasional


Pembangunan dan peningkatan pelabuhan



Peningkatan daya dukung prasarana dan
sarana penunjang pelabuhan
Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan



Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
jalan dan jembatan yang berkualitas


Peningkatan kualitas sarana
prasarana sumber- sumber
PAD potensial



Pemantapan pengelolaan
potensi sektor unggulan
ekonomi daerah



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur

Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera

Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta
api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP


Revitalisasi jaringan kereta api



Penataan dan pengembangan sistem dan
moda angkutan umum yang nyaman,
aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara


Pengelolaan bandar udara yang ada



Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air




Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
(sungai, waduk,embung, situ)
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Misi
RPJPD


Pengembangan dan peningkatan jaringan
irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir


Pengelolaan prasarana pengendalian banjir



Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase

Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana
prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan air
limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)




Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur

Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah regional

Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
 Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
 Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan informatika
di pedesaan
Peningkatan pengembangan perumahan layak
huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
Misi 3

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Fokus Kebijakan

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
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Misi
RPJPD


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penataan ruang

Pengembangan pengelolaan kawasan strategis
berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis industri,
perdagangan dan jasa di WKP I
 Pengembangan kawasan strategis industri,
pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan
kualitas
dan
pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya


Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup



Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup

Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan bencana
alam

Misi 4

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Fokus Kebijakan

Fasilitasi penanggulangan bencana alam

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
 Peningkatan kualitas kearsipan daerah
Peningkatan
jenis
dan
kualitas
data,
perencanaan dan pengawasan pembangunan
daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan
pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Peningkatan kerjasama pembangunan


Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain



Peningkatan kerjasama pemerintah dengan
dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan
tinggi
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Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur



Pemantapan kualitas
infrastruktur

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik


Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik



Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
pembangunan daerah
Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal



Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan pelayanan publik


Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan
daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan
kesadaran,
kepatuhan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk hukum
daerah


Penegakan supremasi hukum

Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat


Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi



Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Pandeglang

Fokus Kebijakan
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum


Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib



Peningkatan kemitraan masyarakat dalam
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum

V.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Lebak untuk
Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Tabel 5.3.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kabupaten Lebak
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

4,0

Tingkat Kemiskinan (%)

9,2

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
Keterangan :
2)

2)

9,4
Hasil Perhitungan
RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024
1)

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten
Lebak adalah :
Pengembangan Sektor Unggulan
-

Pengembangan komoditas unggulan : kopi, lada, pala, dan perikanan
budidaya

Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi : Pembangunan Jalan Tol Serang –
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Panimbang, Jalur Ganda KA Rangkasbitung– Merak, Reaktivasi KA
Rangkasbitung-Labuan/Bayah
-

Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi

-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Penanganan anak tidak sekolah.

Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal
-

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa

-

Penanganan stunting

-

Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program
Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)

-

Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target
prioritas pada Kabupaten Lebak.

-

Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas pada
Kabupaten Lebak

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
-

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) untuk mendorong percepatan
pembangunan Wilayah adalah Pembangunan Kota Baru Maja

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kabupaten Lebak :
1) Potensi waduk karian pasca operasi: perikanan, sumber air baku,
irigasi, dan pariwisata
2) Pengembangan Rumah Sakit Provinsi di Cilograng
3) Pengembangan pelabuhan perikanan Binuangeun
4) Dukungan terhadap pengembangan KSPP di wilayah Lebak

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
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Kabupaten Lebak, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan
pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak, sebagai berikut :
Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak
Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma agama
dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
 Meningkatkan Pemanfaatan
Potensi Pariwisata dan
Kebudayaan Bagi Masyarakat,
pemeliharaan desa adat

 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
 Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
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 Meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas Layanan
pendidikan yang terjangkau
dan merata, meningkatkan
Partisipasi Pendidikan dan
Menurunkan angka Putus
Sekolah

 Meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas Layanan
pendidikan yang terjangkau
dan merata, meningkatkan
Partisipasi Pendidikan dan
Menurunkan angka Putus
Sekolah
 Meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas Layanan
kesehatan yang terjangkau
dan merata peningkatan
kualitas manajemen
pelayanan kesehatan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan
 Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
 Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat
Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses PMKS
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
 Meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas Layanan
kesehatan yang terjangkau
dan merata peningkatan
kualitas manajemen
pelayanan kesehatan

 Optimalisasi Penanganan
PMKS, perlindungan dan
jaminan sosial masyarakat
serta Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial

 Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS
Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan

 Peningkatan Pembangunan
Ketenagakerjaan,peningkatan
Peran Lembaga Kerjasama
Tripartit dalam Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja

 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan
taraf
kesejahteraan
dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan potensi
sumberdaya
 Peningkatan kerjasama penyelenggaraan
transmigrasi dengan daerah lain
Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan
anak
serta
keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa

- 192 -

 Peningkatan Pembangunan
Ketenagakerjaan,peningkatan
Peran Lembaga Kerjasama
Tripartit dalam Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja

 Meningkatkan
pengarusutamaan gender
dalam pembangunan,
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan
anak
Pemenuhan hak anak
 Meningkatkan Keberdayaan
dan Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Desa Dalam
Pembangunan Desa

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak

 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan
reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan keterampilan
usaha dan berusaha bagi pemuda
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana olah
raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan
Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor

 Pengendalian Kelahiran,
Menurunkan TFR dan
pelayanan Kesehatan
Reproduksi

 Mewujudkan tertib
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil dengan
pelayanan publik secara
prima
 Meningkatkan Kemandirian,
partisipasi dan Prestasi
Pemuda, peran serta
Kepemudaan, kewirausahaan
dan kecakapan hidup,
prestasi pemuda
 Meningkatkan prestasi
keolahragaan, jumlah sarana
dan prasarana dalam kondisi
baik kabupaten Lebak

 Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Investasi,
peningkatan Jumlah Investor
PMA dan PMDN berskala
nasional

 Jaminan kepastian hukum berusaha
 Promosi investasi
Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha
 Fasilitasi modal usaha
 Fasilitasi aksesibilitas pasar
 Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi
 Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk
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 Meningkatkan Produktivitas
sektor UMKM, Daya Saing
Usaha Mikro dan Kecil
peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan

Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha
 Fasilitasi modal usaha
 Fasilitasi aksesibilitas pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan
 Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah
subsektor Pertanian dan
Perkebunan serta Kualitas
Sumberdaya Manusia dan
Pengelolaan Hasil Produksi
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah
subsektor Peternakan
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah sub
sektor perikanan, produksi
usaha Perikanan yang
mandiri dan berdaya saing
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah
subsektor Pertanian dan
Perkebunan serta Kualitas
Sumberdaya Manusia dan
Pengelolaan Hasil Produksi
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah
subsektor Peternakan
 Meningkatkan Produktivitas
Perekonomian Daerah sub
sektor perikanan, produksi
usaha Perikanan yang
mandiri dan berdaya saing

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal
yang ramah lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar
 Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
industri besar dengan pelaku industri
kecil dan menengah
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk industri kecil dan menengah yang
mendukung produk utama industri besar
 Diversifikasi produk dan peningkatan
kualitas produk perdagangan
yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan
 Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
usaha perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha perdagangan kecil
dan menengah (tradisional)
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yang berorientasi
pasar
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 Meningkatkan Produktivitas
Sektor Perdagangan dan
peningkatan Kualitas Sarana
dan Prasarana Perdagangan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
 Tumbuhnya Industri
Pariwisata unggulan Daerah,
peningkatan jumlah
wisatawan yang berkunjung
dan Daya Tarik Wisata

Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
sarana dan fasilitas pelayanan jasa
keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan
 Pembinaan dan pengembangan konsumsi
dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan

 Terjaminnya Ketersediaan,
Distribusi dan Pemanfaatan
Pangan yang beragam, bergizi
seimbang dan aman serta
meningkatkan Ketersedian
dan kualitas Konsumsi
Pangan

 Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
 Perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan
 Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan
Peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sarana penunjang pelabuhan
 Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
jalan dan jembatan yang berkualitas
 Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera
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 meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan, sumber daya air,
sanitasi, gedung pemerintah
dan penataan ruang,
peningkatan konektivitas
antar wilayah dan
pembangunan jalan
perdesaan, pengurangan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Peningkatan pelayanan angkutan darat,
kereta api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api
 Penataan dan pengembangan sistem dan
moda angkutan umum yang nyaman,
aman, terjangkau dan ramah lingkungan
Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada
 Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan
Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
(sungai, waduk,embung, situ)
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase

Peningkatan pelayanan air bersih

 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih

Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah regional
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
kawasan yang terkena
dampak banjir
 Meningkatkan ketaatan
pengguna jalan, pemenuhan
fasilitas perlengkapan jalan
 Meningkatkan kualitas
pelayanan angkutan umum,
Terlaksananya pengendalian
dan pengamanan lalu lintas

 Meningkatkan kualitas
pelayanan angkutan umum,
Terlaksananya pengendalian
dan pengamanan lalu lintas
 meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan, sumber daya air,
sanitasi, gedung pemerintah
dan penataan ruang,
peningkatan konektivitas
antar wilayah dan
pembangunan jalan
perdesaan, pengurangan
kawasan yang terkena
dampak banjir
 meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan, sumber daya air,
sanitasi, gedung pemerintah
dan penataan ruang,
peningkatan konektivitas
antar wilayah dan
pembangunan jalan
perdesaan, pengurangan
kawasan yang terkena
dampak banjir
 meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan, sumber daya air,
sanitasi, gedung pemerintah
dan penataan ruang,
peningkatan konektivitas
antar wilayah dan
pembangunan jalan
perdesaan, pengurangan
kawasan yang terkena
dampak banjir
 Terjagakan Kualitas
Lingkungan Hidup

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak

Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
 Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
 Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan informatika
di pedesaan
Peningkatan
pengembangan
perumahan
layak huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
Misi 3

Peningkatan
penyelenggaraan
penataan
ruang yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan
pengelolaan
kawasan
strategis berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di WKP I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
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 Meningkatkan pengguna
teknologi Informasi
Pemerintah Daerah,
komunikasi informasi
pemerintah daerah serta
pemanfaatan teknologi
informasi yang dapat diakses
dalam rangka optimalisasi
pelayanan publik
 Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hunian, rumah
tidak layak huni, kawasan
kumuh serta penanganan
fungsi PSU lingkungan
perumahan
 Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hunian, rumah
tidak layak huni, kawasan
kumuh serta penanganan
fungsi PSU lingkungan
perumahan
 Persentase Penggunaan lahan
berdasarkan RTRW,
pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan lindung dan
kawasan budidaya

 Persentase Penggunaan lahan
berdasarkan RTRW,
pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan lindung dan
kawasan budidaya

 Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hunian, rumah
tidak layak huni, kawasan
kumuh serta penanganan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
 Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup
 Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana alam

Misi 4

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
fungsi PSU lingkungan
perumahan

 Meningkatkan Kualitas
Penanggulangan Bencana

 Meningkatkan Kapasitas
Aparatur Sipil Negara

 Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
 Peningkatan kualitas kearsipan daerah
Peningkatan jenis dan kualitas data,
perencanaan dan pengawasan pembangunan
daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan
pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah

 Mewujudkan Keselarasan
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
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 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan pelayanan publik
 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Lebak
 Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
dunia
usaha
dalam
pembiayaan
pembangunan daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk hukum
daerah
 Penegakan supremasi hukum

 Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan otonomi
daerah

 Meningkatkan Mutu
Pelayanan dalam bidang
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib
 Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum

 Meningkatkan Mutu
Pelayanan dalam bidang
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

V.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang
untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.5.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kabupaten Tangerang
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

5.9

Tingkat Kemiskinan (%)

N/a

2)

Tingkat Pengangguran
8.80
Terbuka (%)
1) Hasil Perhitungan
Keterangan :
2) RPJMD-P Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten
Tangerang adalah :
Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung)

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
secara penuh dan konsisten;

-

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.

-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

-

Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target
prioritas Kabupaten Tangerang
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Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang :
1) Pengembangan pelabuhan perikanan Cituis
2) Pengembangan transportasi massal sesuai dengan Rencana Induk
Transportasi Jabodetabek

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan
pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma agama
dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang
 Pemantapan perilaku
spritualitas masyarakat
dengan menjaga ketertiban
masyarakat dan kehidupan
beragama



Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender



Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang

Fokus Kebijakan


Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan



Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender



Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender



Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender



Pemantapan kualitas
produktivitas tenaga kerja
yang unggul dan berdaya
saing

Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses PMKS
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial




Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan
taraf
kesejahteraan
dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
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Misi
RPJPD



Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan potensi
sumberdaya
Peningkatan kerjasama penyelenggaraan
transmigrasi dengan daerah lain

Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan
anak
serta
keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan
reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan keterampilan
usaha dan berusaha bagi pemuda
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana olah
raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan
Misi 2

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang

Fokus Kebijakan

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor
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Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender



Pemantapan perilaku
spritualitas masyarakat
dengan menjaga ketertiban
masyarakat dan kehidupan
beragama



Pemantapan perilaku
spritualitas masyarakat
dengan menjaga ketertiban
masyarakat dan kehidupan
beragama
Pemantapan kualitas
pendidikan, kesehatan
masyarakat, serta
pengarusutamaan gender





Pemantapan perilaku
spritualitas masyarakat
dengan menjaga ketertiban
masyarakat dan kehidupan
beragama



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang

Fokus Kebijakan


Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian,
perkebunan,
kehutanan
dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal
yang ramah lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar






Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah

Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
industri besar dengan pelaku industri
kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk industri kecil dan menengah yang
mendukung produk utama industri besar

Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yangberorientasi pasar
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal

Fokus Kebijakan


Fasilitasi kerjasama perdagangan



Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
usaha perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha perdagangan kecil
dan menengah (tradisional)
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yang berorientasi
pasar



Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata
Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
sarana dan fasilitas pelayanan jasa
keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan
 Pembinaan dan pengembangan konsumsi
dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
 Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
 Perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan
 Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan
Peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sarana penunjang pelabuhan
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Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Penguatan dan pemantapan
budaya inovasi daerah
untuk mengembangkan
ekonomi berbasis sumber
daya lokal



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang

Fokus Kebijakan


Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan

Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
jalan dan jembatan yang berkualitas
 Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera
Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta
api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api




Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas

Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
(sungai, waduk,embung, situ)


Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas

Penataan dan pengembangan sistem dan
moda angkutan umum yang nyaman,
aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada




Pengembangan dan peningkatan jaringan
irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah regional
Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
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Misi
RPJPD




Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan informatika
di pedesaan

Peningkatan pengembangan perumahan layak
huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
Misi 3

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang

Fokus Kebijakan

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan pengelolaan kawasan strategis
berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di WKP I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
 Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup
 Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup
Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana alam
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Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas



Pemerataan Infrastruktur
Wilayah yang berkualitas

Misi
RPJPD
Misi 4

Fokus Kebijakan
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian



Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang
 Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel

Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan
jenis
dan
kualitas
data,
perencanaan dan pengawasan pembangunan
daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan
pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan pelayanan publik
 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah
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Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan
daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk hukum
daerah
 Penegakan supremasi hukum
Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Tangerang
 Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel



Penguatan dan pemantapan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional, transparan, dan
akuntabel

Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum

V.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Serang
untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.7.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Serang
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kabupaten Serang
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

2,42

Tingkat Kemiskinan (%)

4,18

2)

Tingkat Pengangguran
11,55
Terbuka (%)
1) Hasil Perhitungan
Keterangan :
2) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten
Serang adalah :
Pengembangan Sektor Unggulan
Pengembangan komoditas unggulan : kopi, lada, pala, dan perikanan
budidaya
Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi Banten, adalah
Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang, Jalur Ganda KA
Rangkasbitung– Merak

-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung);

-

Penanganan anak tidak sekolah.

Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal
-

Penanganan stunting
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-

Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program
Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
secara penuh dan konsisten;

-

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.

-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

-

Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas pada
Kabupaten Serang.

-

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
-

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) untuk mendorong percepatan
pembangunan Wilayah yaitu Pemulihan Pasca Bencana Kawasan
Pesisir Selat Sunda

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kabupaten Serang :
1) Dukungan terhadap SAUM Serang Metropolitan Area
2) Pengembangan SPAM Regional Bendungan Sindangheula
3) Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 3 KM (Jalan akses Cikeusal –
Boru)
4) Pembangunan ruas jalan lingkar Baros
5) Pengembangan potensi Food Estate
6) Pengembangan potensi garam rakyat
7) Pengembangan pelabuhan perikanan Pulokali
8) Dukungan

infrastruktur

jalan

menuju

rencana

Rumah

Sakit

Kejaksanaan Agung

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk

- 211 -

Kabupaten Serang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan
pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang, sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang
Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma agama
dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
 Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
 Peningkatan peran
masyarakat dalam kegiatan
berbasis seni budaya dan
tradisi lokal
 Penguatan apresiasi
masyarakat terhadap
kekayaan seni budaya,
kearifan lokal dan nilai
budaya tradisi di
masyarakat sebagai potensi
daerah
 Pengembangan layanan
pendidikan dasar yang
merata di seluruh unit
pendidikan



Penyediaan sarana dan
prasarana pendiikan dasar



Meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang

Fokus Kebijakan




Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan



Mengendalikan penyakit
menular langsung dan
penyakit bersumber
binatang serta penyehatan
lingkungan



Penanganan masyarakat
penyandang masalah
kesejahteraan sosial



Peningkatan kapasitas
tenaga kerja lokal yang
unggul
Peningkatan lapangan dan
kesempatan kerja, kualitas
dan produktivitas serta
perlindungan tenaga kerja

Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses PMKS
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial




Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan
taraf
kesejahteraan
dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan potensi
sumberdaya
 Peningkatan kerjasama penyelenggaraan
transmigrasi dengan daerah lain
Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan
anak
serta
keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
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Peningkatan Kerjasama
Pengembangan, pengerahan
dan fasilitasi penempatan
pada wilayah Transmigrasi



Pemberdayaan perempuan
di setiap kegiatan
pembangunan
Pelindungan perempuan dan
anak dari kasus kekerasan



Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan






Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan
Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan
reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan keterampilan
usaha dan berusaha bagi pemuda
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana olah
raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan
Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor


Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
 Pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan potensi
desa



Peningkatan Kapasitas
Sistem, SDM Aparatur dan
Sarana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil



Peningkatan Kapasitas
Sistem, SDM Aparatur dan
Sarana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
Meningkatkan pembinaan
organisasi kepemudaan:
pemuda yang mandiri dan
kreatif





Meningkatkan sarana
prasarana olahraga



Memperbaharui dan
mensosialisasikan kebijakan
penanaman modal dan
perijinan-perijinan serta
meningkatkan promosi,
kerjasama dan pelayanan
investasi/penanaman modal



Peningkatan Akses pasar
UMKM dan koperasi ke
daerah daerah yang
potensial
Pemberdayaan peningkatan
produktivitas, nilai tambah,
akses pasar, akses



Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
pembiayaan, penguatan
kelembagaan, penataan
manajemen, standarisasi
dan restrukturisasi UKM
dan Koperasi

Fokus Kebijakan


Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian,
perkebunan,
kehutanan
dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan









Pengembangan komoditas
unggulan pertanian
Peningkatan produksi
perikanan tangkap
Peningkatan pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan usaha
pertanian (SDM,
kelembagaan dan
manajemen, modal,
teknologi dan sarana
produksi, pemasaran hasil
pertanian)
Pengembangan sistem
pemasaran produk agro
Peingkatan pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan usaha
perikanan (SDM,
kelembagaan dan
manajemen, modal,
teknologi dan sarana
produksi, pemasaran hasil
perikanan)

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal
yang ramah lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar




Roadmap pengembangan
potensi sektor Industri



Pengembangan sarana dan
prasarana serta fasilitas
perdagangan yang semakin
tersebar dan merata

Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
industri besar dengan pelaku industri
kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk industri kecil dan menengah yang
mendukung produk utama industri besar

Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan




Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
usaha perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha perdagangan kecil
dan menengah (tradisional)
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang

Fokus Kebijakan


Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yang berorientasi
pasar

Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata



Pengembangan Desa Wisata
dan Roadmap Pemulihan
Destinasi Wisata



Peningkatan keamanan
pangan



Pembangunan dan
pemeliharaan serta
peningkatan daya dukung

Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
sarana dan fasilitas pelayanan jasa
keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan
 Pembinaan dan pengembangan konsumsi
dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
 Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
 Perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan
 Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan
Peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sarana penunjang pelabuhan
 Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
jalan dan jembatan yang berkualitas
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera

Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta
api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api


Penataan dan pengembangan sistem dan
moda angkutan umum yang nyaman,
aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
dan kualitas Jalan dan
Jembatan yang
menghubungkan kawasan
strategis, sentra produksi
dan pemasaran
 Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung LLAJ
 Meningkatkan ketersediaan
dan kualitas sarana dan
fasilitas perhubungan serta
ketersediaan, kualitas,
manajemen angkutan umum
 Meningkatkan ketersediaan,
kualitas, manajemen
angkutan Laut

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada


Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
(sungai, waduk,embung, situ)
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
irigasi
Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah regional
 Peningkatan pelayanan energi dan listrik












Pembangunan dan
pemeliharaan fasilitas serta
sarana irigasi, pengairan
dan sarana produksi lainnya
di wilayah wilayah sentra
produksi pertanian
Pembangunan dan
pemeliharaan fasilitas serta
sarana irigasi, pengairan
dan sarana produksi lainnya
di wilayah wilayah sentra
produksi pertanian
Pengembangan dan
pemeliharaan sumber daya
air baku dan air bersih
untuk mendukung
kebutuhan masyarakat
Penguatan sistem sanitasi
lingkungan wilayah

Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan

Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
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Pengembangan,
pengintegrasian, dan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan




Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan informatika
di pedesaan

Peningkatan pengembangan perumahan layak
huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan

Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
Misi 3

Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan pengelolaan kawasan strategis
berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di WKP I




Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
pemanfaatan
interoperabilitas sistem
informasi dalam satu big
data
 Penyediaan infrastruktur
pendukung layanan
teknologi informatika
 Pengembangan aplikasi
pendukung layanan publik,
informasi, promosi potensi
daerah, pariwisata, dan
aktivitas penunjang
masyarakat lainnya
 Pembangunan Rumah Layak
Huni
 Penataan kawasan
perumahan dan pemukiman
 Pembangunan sarana dan
prasarana pendukung
kawasan pemukiman
 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penataan
lingkungan peumahan dan
pemukiman
 Penataan kawasan kumuh
perkotaan



Penataan kawasan guna
mendukung harmonisasi
dan keberlanjuan wilayah



Pengembangan kawasan
pertanian berkelanjutan



Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pengurangan persampahan
di perkotaan

Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III

Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan



Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup

Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana alam
Misi 4

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian



Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
 Meningkatkan perlindungan,
konservasi, rehabitasi dan
pemulihan SDA LH


Peningkatan kesepahaman
mengenai pengurangan
risiko bencana ada di semua
elemen (urusan)



Peningkatan kualitas SDM,
disiplin kerja dan
kesejahteraan aparatur



Penguatan system
Perencanaan Pembangunan
Daerah yang komprehensif
dan integratif, didukung oleh
kapasitas perencana yang
handal serta data dan
informasi yang tepat dan
terarah
Optimalisasi kegiatan
koordinasi dan monitoring
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah

Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan
jenis
dan
kualitas
data,
perencanaan dan pengawasan pembangunan
daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan
pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah



Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah
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serta



Peningkatan tertib
administrasi arsip dan
pelayanan publik



Peningkatan Pendapatan
dan Penataan Administrasi

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Serang
Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Transparan
dan Akuntabel

Fokus Kebijakan





Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan pelayanan publik
Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan
daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk hukum
daerah
 Penegakan supremasi hukum
Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib
 Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
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Penguatan tugas-tugas
kewilayahan



Penguatan Ketentraman,
Ketertiban, Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan



Perumusan
pengarusutamaan
penerapan nilai
nasionalisme, agama, dan
demokrasi di setiap
tingkatan masyarakat



Penguatan Ketentraman,
Ketertiban, Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

V.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Tangerang untuk
Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kota Tangerang
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

4,86

Tingkat Kemiskinan (%)

4,39

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
Keterangan :
2)

2)

7,54
Hasil Perhitungan
RPJMD-P Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023
1)

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota
Tangerang adalah :
Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung)

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
15)

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di

daerah secara penuh dan konsisten;
16)

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan

perizinan, terutama investasi.
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17)

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kota Tangerang :
1) Pengembangan transportasi massal sesuai dengan Rencana Induk
Transportasi Jabodetabek

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kota Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan
pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang, sebagai berikut :
Tabel 5.10.
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang
Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi
norma agama dan
nilai
budaya dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma
agama dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen
kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan
Iptek
dan
berorientasi
terhadap kebutuhan dunia usaha
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang
 Meningkatkan kualitas sumber
daya (fasilitas, peralatan,
sanggar, SDM) kebudayaan
serta mengembangkan festival
budaya dan pagelaran kesenian
daerah, taman budaya,
museum kota dan kawasan
cagar budaya



Mengembangkan dan
meningkatkan kualitas
kurikulum, manajemen
kelembagaan, sarana,
prasarana dan fasilitas
pendidikan, minat, bakat,
prestasi peserta didik, serta
penguatan pendidikan karakter
akhlak mulia, kesusilaan,
budaya, kreatif dan inovatif
serta kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD,
SD, SMP dan non formal



Mengembangkan dan
meningkatkan kualitas
kurikulum, manajemen

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan



Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat
dan makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan



Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang
kelembagaan, sarana,
prasarana dan fasilitas
pendidikan, minat, bakat,
prestasi peserta didik, serta
penguatan pendidikan karakter
akhlak mulia, kesusilaan,
budaya, kreatif dan inovatif
serta kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD,
SD, SMP dan non formal
 Mengembangkan dan
meningkatkan pelayanan
kesehatan untuk pemenuhan
upaya kesehatan masyarakat
dan perorangan, kapasitas
sumber daya manusia
kesehatan, dan pengendalian
dan pengawasan sediaan
farmasi, alat kesehatan,
produksi pangan (makanan
minuman), serta kesadaran
perilaku hidup bersih dan
sehat masyarakat



Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat



Perlindungan,
pemberdayaan
dan
pembinaan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses
PMKS terhadap pelayanan
kesejahteraan sosial
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Mengembangkan dan
meningkatkan pelayanan
kesehatan untuk pemenuhan
upaya kesehatan masyarakat
dan perorangan, kapasitas
sumber daya manusia
kesehatan, dan pengendalian
dan pengawasan sediaan
farmasi, alat kesehatan,
produksi pangan (makanan
minuman), serta kesadaran
perilaku hidup bersih dan
sehat masyarakat
Meningkatkan pengendalian
dan penanganan Pandemi
Covid 19 (protokol kesehatan,
adaptasi kebiasaan baru (AKB),
pola hidup bersih dan sehat))
dalam pengelolaan dan
pelayanan kesehatan
Meningkatkan perlindungan
,jaminan dan pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), pemberdayaan potensi
dan sumberdaya kesejahteraan
sosial serta memperluas dan
meningkatkan akses
masyarakat miskin terhadap
pelayanan pendidikan,
kesehatan dan perlindungan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Pelayanan dan rehabilitasi sosial



Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan
kesempatan
kerja,
produktivitas tenaga kerja dan kesempatan
berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang
sosial serta pemberdayaan
masyarakat miskin sebagai
dampak resesi ekonomi
Pandemi Covid 19 sejalan
degan upaya pemulihan
ekonomi dan sosial
 Memperluas bursa tenaga kerja
dan wirausaha serta
mengembangan kelembagaan,
pelatihan, serifikasi
kompetensi, produktivitas,
penempatan dan perlindungan
tenaga kerja sebagai dampak
resesi ekonomi Pandemi Covid
19 sejalan degan upaya
pemulihan ekonomi

Peningkatan taraf kesejahteraan dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja
dan atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan
potensi sumberdaya
 Peningkatan kerjasama
penyelenggaraan transmigrasi dengan
daerah lain
Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan anak serta keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan
keterampilan dan manajemen usaha
bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas
pelayanan keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan
kesehatan reproduksi
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Meningkatkan kapasitas
kelembagaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Meningkatkan pelayanan paten
kecamatan dan kelurahan serta
koordinasi & pembinaan
penyelengaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah di
wilayah kecamatan dan
kelurahan

Meningkatkan advokasi dan
pendayagunaan PLKB dan
kader KB serta memperkuat
kesertaan KB dan ketahanan
kesejahteraan keluarga

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan
keterampilan usaha dan berusaha
bagi pemuda
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana
olah raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan

Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor


Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara
usaha besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang
 Mengembangan dan
meningkatkan sistem online
dan mobile dalam pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
 Mengembangkan,
meningkatkan dan membina
kualitas SDM, kelembagaan,
sarana dan prasarana
kepemudaan



Mengembangkan dan
mengelola sarana, prasarana
danfasilitas olah raga serta
meningkatkan pemasyarakatan
dan prestasi olahraga



Menyederhanakan sistem dan
mempermudah pelayanan
investasi, pelayanan perizinan
dan non perizinan, serta
mengembangkan insentif dan
disinsentif investasi



Meningkatkan pemberdayaan
dan perlindungan koperasi
sejalan dengan upaya
pemulihan ekonomi sebagai
dampak Pandemi Covid 19
Meningkatkan pemberdayaan
kapasitas kelembagaan, SDM,
sarana prasarana produksi,
kualitas produk yang kreatif
dan inovatif, promosi dan
pemasaran usaha mikro sejalan
dengan upaya pemulihan
ekonomi sebagai dampak
Pandemi Covid 19
Meningkatkan produktivitas
pertanian, perikanan dan
peternakan serta kesehatan
hewan sejalan dengan upaya
pemulihan ekonomi sebagai
dampak Pandemi Covid 19
Meningkatkan produktivitas
pertanian, perikanan dan
peternakan serta kesehatan
hewan sejalan dengan upaya
pemulihan ekonomi sebagai
dampak Pandemi Covid 19





Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk
pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan
industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal yang ramah
lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar








Meningkatkan fasilitasi
pemberdayaan IKM sejalan
dengan upaya pemulihan
ekonomi sebagai dampak
Pandemi Covid 19



Meningkatkan fasilitasi
pemberdayaan IKM sejalan
dengan upaya pemulihan
ekonomi sebagai dampak
Pandemi Covid 19



Mengembangkan dan
meningkatkan pasar tradisional
yang bersih dan modern serta
tata niaga perdagangan serta
membina pelaku usaha
perdagangan



Mengembangkan potensi,
destinasi, promosi, sumber
daya manusia, fasilitas dan
jasa pendukung pariwisata
sejalan dengan upaya
pemulihan ekonomi sebagai
dampak Pandemi Covid 19

Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku industri besar dengan pelaku
industri kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk industri kecil dan
menengah yang mendukung produk
utama industri besar

Diversifikasi produk dan peningkatan
kualitas
produk
perdagangan
yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang

Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku usaha perdagangan besar
(modern) dengan pelaku usaha
perdagangan kecil dan menengah
(tradisional)
Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk perdagangan yang
berorientasi pasar

Diversifikasi
produk
wisata
dan
peningkatan kualitas pelayanan jasa
pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan
sarana prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata
Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas sarana dan fasilitas pelayanan
jasa keuangan
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang

Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan

Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
distribusi pangan
 Pembinaan dan pengembangan
konsumsi dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
 Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
 Perumusan kebijakan
penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan
 Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan



Mengendalikan stabilitas
ketersediaan bahan pangan
strategis yang berkualitas dan
terjangkau serta
mengembangkan kerjasama
penyediaan bahan pangan
strategis



Meningkatkan kapasitas dan
kualitas jalan dan jembatan



Mengembangkan dan
mengintegrasikan sistem
transportasi umum,
meningkatkan ketersediaan
dan kualitas sarana, prasarana
angkutan umum dan
penerangan jalan serta
manajemen dan rekayasa lalu
lintas, pengendalian dan
penertiban angkutan jalan



Mengembangkan kapasitas dan
merehabilitasi sistem jaringan
drainase dan sumber daya air

Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sarana penunjang pelabuhan
 Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan
jaringan jalan dan jembatan yang
berkualitas
 Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera
Peningkatan pelayanan angkutan darat,
kereta api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan
kualitas sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api


Penataan dan pengembangan sistem
dan moda angkutan umum yang
nyaman, aman, terjangkau dan ramah
lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada


Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya
air (sungai, waduk,embung, situ)
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang

Fokus Kebijakan


Pengembangan dan peningkatan
jaringan irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah
regional



Mengembangkan kapasitas dan
merehabilitasi sistem jaringan
drainase dan sumber daya air



Pengembangan jaringan
penyediaan air minum dan
pengelolaan air limbah
domestik
Mengembangkan pengelolaan
persampahan berbasis 3R dan
kapasitas TPA
Pengembangan jaringan
penyediaan air minum dan
pengelolaan air limbah
domestik




Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
 Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
 Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan
informatika di pedesaan

Peningkatan pengembangan perumahan
layak huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan
bagi masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan
permukiman kumuh
Misi 3

Peningkatan penyelenggaraan
ruang yang berkelanjutan

penataan
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Mengembangan dan
meningkatkan infrastruktur
data center,
layananinternet/intra net,
standarisasi dan integrasi
aplikasi sistem informasi
pelayanan publik dan
pemerintahan serta
meningkatakan desiminasi dan
kemitraan komunikasi publik
untuk mendukung smart city
Merehabilitasi rumah tidak
layak huni dan meningkatkan
kualitas parasana sarana dasar
permukiman serta
mengembangkan rumah susun
layak huni yang terjangkau
bagi masyatakat
berpenghasilan rendah (MBR)
Merehabilitasi rumah tidak
layak huni dan meningkatkan
kualitas parasana sarana dasar
permukiman serta
mengembangkan rumah susun
layak huni yang terjangkau
bagi masyatakat
berpenghasilan rendah (MBR)
Pengembangan ruang terbuka
hijau, taman,tempat bermain

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan





Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang

Pengembangan
pengelolaan
kawasan
strategis berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di
WKP I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
 Pengendalian dan penegakan
supremasi hukum lingkungan hidup
 Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup
Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana
alam
Misi 4

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian



Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang
anak dan kelurga serta
dekorasi kota
 Menyusun dan
mensosialisasikan rencana tata
ruang serta mengendalikan
pemanfataan ruang



Menyusun dan
mensosialisasikan rencana tata
ruang serta mengendalikan
pemanfataan ruang



Meningkatkan penataan dan
kapasitas lingkungan hidup
serta pemantauan kualitas,
mengendalikan pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup



Meningkatkan kesadaran,
kesiapsiagaan, kedaruratan,
rehabilitasi dan rekonstruksi
dalam penanggulangan
bencana



Mengembangkan dan
meningkatkan sistem
pengelolaan, pembinaan,
pendidikan dan pelatihan SDM
apartur



Mengembangkan dan
meningkatan sistem informasi
perencanaan pembangunan
daerah serta mendayagunakan
penelitan dan pengembangan
pembangunan yang inovatif

Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan jenis dan kualitas data,
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum
pemerintahan pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang

evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan
informasi pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan
koordinasi dengan pemerintahan
kab./kota dan instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan
masyarakat dan pelayanan publik
 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah



Membangun dan memelihara
gedung pemerintah daerah dan
pelayanan publik



Meningkatan sistem
pengelolaan anggaran dan
akuntasi keuangan daerah
serta pengelolaan pemanfaatan
aset daerah



Meningkatkan penegakan
hukum, ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dan dunia usaha dalam pembiayaan
pembangunan daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas kemitraan dan kerjasama
operasional dengan pihak swasta
dalam pembiayaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk
hukum daerah
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Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Tangerang

Fokus Kebijakan


Penegakan supremasi hukum

Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan
penegakan budaya dan perilaku
tentram dan tertib
 Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum



Meningkatkan penegakan
hukum, ketentraman dan
ketertiban masyarakat

V.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Tangerang Selatan
untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Tabel 5.11.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kota Tangerang Selatan
Teknokratik 1)
RPJMD 2)

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

6,25 - 7,06

Tingkat Kemiskinan (%)

1,89

Tingkat Pengangguran
7,58
Terbuka (%)
1) Hasil Perhitungan
Keterangan :
2) RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota
Tangerang Selatan adalah :

Pengembangan Kawasan Strategis
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-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung);

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara
lain sebagai berikut:
-

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
secara penuh dan konsisten;

-

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.

-

Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien
dan efektif;

-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

-

Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target
prioritas pada Kota Tangerang Selatan

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kota Tangerang Selatan :
1) Pengembangan transportasi massal sesuai dengan Rencana Induk
Transportasi Jabodetabek

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kota

Tangerang

Selatan,

yang

diterjemahkan

berdasarkan

arahan

kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan, sebagai
berikut :

Tabel 5.12.
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Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Misi
RPJPD

Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma agama
dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
 Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan
 Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan



Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
prasarana dan sarana pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses PMKS
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan

Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan
taraf
kesejahteraan
dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan potensi
sumberdaya
 Peningkatan kerjasama penyelenggaraan
transmigrasi dengan daerah lain
Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan
anak
serta
keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan
reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan keterampilan
usaha dan berusaha bagi pemuda
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah
raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana olah
raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan

Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif



Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
Pemberian insentif pajak bagi investor



Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan
dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
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Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan
 Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
publik



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Pemerataan akses
masyarakat
mendapatkan
pendidikan dan
kesehatan



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan

Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian,
perkebunan,
kehutanan
dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal
yang ramah lingkungan
Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar







Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif

Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
industri besar dengan pelaku industri
kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk industri kecil dan menengah yang
mendukung produk utama industri besar

Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif
 Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif

Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku
usaha perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha perdagangan kecil
dan menengah (tradisional)
Pengembangan dan peningkatan kualitas
produk perdagangan yang berorientasi
pasar

Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan

Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata

Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
sarana dan fasilitas pelayanan jasa
keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan
 Pembinaan dan pengembangan konsumsi
dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan






Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif



Mendorong
pertumbuhan investasi
sektor perdagangan
dan jasa terutama
ekonomi kreatif

Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
Perumusan kebijakan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan
Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan

Peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sarana penunjang pelabuhan
 Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
jalan dan jembatan yang berkualitas
 Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera
Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta
api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api




Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Pengembangan sistem
jaringan transportasi
publik masal perkotaan



Pengembangan sistem
jaringan transportasi
publik masal perkotaan

Penataan dan pengembangan sistem dan
moda angkutan umum yang nyaman,
aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan

Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
(sungai, waduk,embung, situ)
 Pengembangan dan peningkatan jaringan
irigasi
Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan air
limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah regional
Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
 Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
 Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan informatika
di pedesaan
Peningkatan pengembangan perumahan layak
huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana dan
sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
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Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.
Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.





Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.

Misi
RPJPD
Misi 3

Fokus Kebijakan
Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan pengelolaan kawasan strategis
berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di WKP I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan
kualitas
dan
pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
 Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup


Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian





Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup

Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana alam
Misi 4

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan
 Optimalisasi pemanfaatan
dan fungsi, sarana,
prasarana, ruang publik
perkotaan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan
jenis
dan
kualitas
data,
perencanaan dan pengawasan pembangunan
daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan
pusat dan daerah
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan

Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah

Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan pelayanan publik
 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan
daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan kualitas
kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
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Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik

Misi
RPJPD

Arahan Kebijakan
Pembangunan pada RPJMD
Kota Tangerang Selatan

Fokus Kebijakan



Penegakan dan penataan produk hukum
daerah
Penegakan supremasi hukum

Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib
 Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik



Penguatan tatakelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik

V.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang
Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten sehingga arah
kebijakan pembangunan di Kota Serang dapat mencerminkan arah
kebijakan pembangunan Provinsi Banten (Kota Serang sebagai etalase
Provinsi Banten).
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Serang untuk
Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Tabel 5.13.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Serang
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kota Serang
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

5,5

Tingkat Kemiskinan (%)

5,76

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
Keterangan :

8,96
Hasil Perhitungan
RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023
1)

2)
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2)

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota
Serang adalah :
Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi yaitu Jalur Ganda KA Rangkasbitung–
Merak

-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung)

-

Penanganan anak tidak sekolah.

Pengembangan Kawasan Perkotaan
-

Pengembangan kawasan perkotaan : Kota Serang.

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
secara penuh dan konsisten;

-

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.

-

Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien
dan efektif;

-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

-

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Pengembangan Wilayah Provinsi Banten di Kota Serang :
1) Dukungan terhadap SAUM Serang Metropolitan Area
2) Pengembangan SPAM Regional Bendungan Sindangheula
3) Pengelolaan Kawasan Banten Lama
4) Pengembangan Banten International Stadium (Sport Center)
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5) Pengembangan potensi kawasan perindustrian pada ruas jalan baru /
alan akses Cikeusal – Boru
6) Pembangunan ruas jalan baru Tonjong – Banten Lama
7) Pembangunan RS Jiwa Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kota

Serang,

yang

diterjemahkan

berdasarkan

arahan

kebijakan

pembangunan pada RPJMD Kota Serang, sebagai berikut :
Tabel 5.14.
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang
Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi
norma agama dan
nilai
budaya dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma
agama dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen
kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan
Iptek
dan
berorientasi
terhadap kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
 Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
 Pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah;
Penyelenggaraan dan
partisipasi pada event dan
festival budaya daerah;
Peningkatan implementasi
seni budaya daerah; Kerja
Sama Pengembangan
Budaya Daerah


Pengelolaan pendidikan
dasar, pendidikan usia dini
dan pendidikan kesetaraan,
pengembangan kurikulum,
kompetensi pendidik dan
ketenagapendidikan;
pengendalian perijinan
Pendidikan; pengembangan
bahasa dan sastra



Pengelolaan pendidikan
dasar, pendidikan usia dini
dan pendidikan kesetaraan,
pengembangan kurikulum,
kompetensi pendidik dan
ketenagapendidikan;
pengendalian perijinan
Pendidikan; pengembangan
bahasa dan sastra

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat
dan makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan





Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan,
pemberdayaan
dan
pembinaan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses
PMKS terhadap pelayanan
kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
 Peningkatan pemenuhan
upaya kesehatan perorangan
dan upaya Kesehatan
masyarakat, peningkatan
kapasitas sumberdaya
manusia kesehatan,
penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan
Kesehatan, pemberdayaan
masyarakat kesehatan,
penguatan jaminan dan
pembiayaan Kesehatan,
serta Penguatan
kelembagaan badan layanan
umum daerah (BLUD)



Peningkatan pemenuhan
upaya kesehatan perorangan
dan upaya Kesehatan
masyarakat, peningkatan
kapasitas sumberdaya
manusia kesehatan,
penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan
Kesehatan, pemberdayaan
masyarakat kesehatan,
penguatan jaminan dan
pembiayaan Kesehatan,
serta Penguatan
kelembagaan badan layanan
umum daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan
dasar sosial dan
perlindungan sosial yang
komprehensif melalui
peningkatan akses
pelayanan, Penanganan fakir
miskin, peningkatan kualitas
PSKS dan peningkatan
Akses pemeliharaan TMPN

Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan
kesempatan
kerja,
produktivitas tenaga kerja dan kesempatan
berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
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Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja; Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja;
Penyusunan Data Base
Tenaga Kerja; Pembinaan
Kelembagaan Penyedia
Tenaga Kerja,
Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja;
Fasilitasi Pelatihan
Kewirausahaan Berbasis
Masyarakat; Peningkatan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
Hubungan Industrial;
Pembinaan dan penempatan
transmigrasi

Peningkatan taraf kesejahteraan dan
kemandirian transmigran
 Fasilitasi penciptaan lapangan kerja
dan atau kesempatan berusaha
 Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan
potensi sumberdaya
 Peningkatan kerjasama
penyelenggaraan transmigrasi dengan
daerah lain
Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan anak serta keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan
keterampilan dan manajemen usaha
bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas
pelayanan keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan
kesehatan reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan

Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan
keterampilan usaha dan berusaha
bagi pemuda
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Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender;
Pembinaan, pemberdayaan
organisasi perempuan dan
peningkatan kualitas hidup
perempuan; Pelaksanaan
pemenuhan hak anak dan
perempuan
Penyelenggaraan pelayanan
PATEN yang prima;
Peningkatan kinerja
pengelolaan pemerintahan
tingkat kecamatan dan
kelurahan; Peningkatan
infrastruktur kecamatan dan
kelurahan; pemberdayaan
masyarakat kecamatan dan
kelurahan
Peningkatan pelayanan
adminstrasi kependudukan
dan catatan sipil;
pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
dan implementasi inovasi
pelayanan kependudukan
dan catatan sipil
Peningkatan pelayanan
adminstrasi kependudukan
dan catatan sipil;
pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
dan implementasi inovasi
pelayanan kependudukan
dan catatan sipil
Pengembangan kapasitas
daya saing kepemudaan
melalui pembinaan dan
Pengembangan Pemuda

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana
olah raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan

Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor


Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara
usaha besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan

Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk
pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
 Pengembangan kapasitas
daya saing keolahragaan
melalui pembinaan olah raga
berprestasi dan pengadaan
sarana dan prasarana olah
raga



Pengembangan iklim
penanaman modal yang
kondusif, peningkaan
kerjasama strategis dan
promosi penanaman modal



Peningkatan kelembagaan,
pengembangan usaha,
fasilitasi dan kemitraan
koperasi; pemberdayaan dan
pengembangan usaha kecil
dan usaha mikro melalui
pembinaan kreativitas,
pemberdayaan dan promosi



Peningkatan Produksi dan
pengembangan produk
pertanian unggul berdsarkan
permintaan pasar dan
dukungan sumber daya
melalui perbaikan
infrastruktur pertanian dan
penguatan kelembagaan
Peningkatan Produksi dan
pengembangan produk
pertanian unggul berdsarkan
permintaan pasar dan
dukungan sumber daya
melalui perbaikan
infrastruktur pertanian dan
penguatan kelembagaan





Penataan dan
peningkatankerjasama

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Optimalisasi dan pengembangan
industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal yang ramah
lingkungan

Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar




Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku industri besar dengan pelaku
industri kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk industri kecil dan
menengah yang mendukung produk
utama industri besar

Diversifikasi produk dan peningkatan
kualitas
produk
perdagangan
yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan




Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
promosi dan kemitraan;
mutual relationship;
Pengembangan teknologi dan
inovasi industri kecil
 Penataan dan
peningkatankerjasama
promosi dan kemitraan;
mutual relationship;
Pengembangan teknologi dan
inovasi industri kecil



Peningkatan Kontribusi
kinerja perdagangan Ekspor;
pembangunan, penataan
dan pengelolaan pasar; dan
stabilisasi harga kebutuhan
pokok dan barang penting



Pengembangan dan
penataan destinasi/objek
wisata; Pembinaan dan
fasilitasi usaha jasa wisata;
Pembangunan sarana,
jaringan informasi
pariwisata; pengembangan
sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif



Peningkatan tata kelola
keuangan daerah melalui
Perumusan Kebijakan dan
Penyusunan APBD serta
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD,
Penataan pengelolaan BMD,
dan peningkatan pendapatan
daerah melalui PBB dan
BPHTB, PAD Bukan Pajak
Peningkatan Ketersediaan
dan cadangan pangan;
pengendalian kerawanan
pangan; penganekaragaman

Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku usaha perdagangan besar
(modern) dengan pelaku usaha
perdagangan kecil dan menengah
(tradisional)
Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk perdagangan yang
berorientasi pasar

Diversifikasi
produk
wisata
dan
peningkatan kualitas pelayanan jasa
pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan
sarana prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata
Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas sarana dan fasilitas pelayanan
jasa keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan








Pembinaan dan pengembangan
distribusi pangan
Pembinaan dan pengembangan
konsumsi dan keamanan pangan
Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
Perumusan kebijakan
penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan
Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan

Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sarana penunjang pelabuhan
 Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan
Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan
jaringan jalan dan jembatan yang
berkualitas
 Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera

Peningkatan pelayanan angkutan darat,
kereta api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan
kualitas sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api




Peningkatan sarana dan
prasaran perhubungan;
pengelolaan perparkiran;
penataan dan pengendalian
potensi titik kemacetan;
pengelolaan Terminal type C;
pengelolaan pelayaran



Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
Peningkatan sarana dan
prasaran perhubungan;
pengelolaan perparkiran;
penataan dan pengendalian
potensi titik kemacetan;
pengelolaan Terminal type C;
pengelolaan pelayaran



Penataan dan pengembangan sistem
dan moda angkutan umum yang
nyaman, aman, terjangkau dan ramah
lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
konsumsi
pangan;peningkatan
keamanan pangan



Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya
air (sungai, waduk,embung, situ)
 Pengembangan dan peningkatan
jaringan irigasi

- 248 -



Peningkatan sarana dan
prasaran perhubungan;
pengelolaan perparkiran;
penataan dan pengendalian
potensi titik kemacetan;
pengelolaan Terminal type C;
pengelolaan pelayaran
Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase

Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih

Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah
regional

Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan

Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
 Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
 Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan
informatika di pedesaan
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dan
komunikasi pada ruang
publik; peningkatan sarana
dan prasarana untuk
mendukung e-government
dan transformasi
infrastruktur IT era digital

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan pengembangan perumahan
layak huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan
bagi masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan
permukiman kumuh

Misi 3

Peningkatan penyelenggaraan penataan
ruang yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah
 Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang
Pengembangan
pengelolaan
kawasan
strategis berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di
WKP I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III
Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
 Pengendalian dan penegakan
supremasi hukum lingkungan hidup
 Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup
Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana
alam
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
 Penataan dan
pengembangan perumahan,
Kawasan permukiman, dan
peningkatan sarana,
prasarana dan utilitas
umum (PSU), serta
penanganan Rumah Tidak
Layak Huni
 Penataan dan
pengembangan perumahan,
Kawasan permukiman, dan
peningkatan sarana,
prasarana dan utilitas
umum (PSU), serta
penanganan Rumah Tidak
Layak Huni
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Pembangunan fasilitas
umum dan pelayanan
publik, Pembangunan dan
pemeliharan Jalan dan
Jembatan, Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
air; Pembanguan dan
penataan drainase yang
berwawasan lingkungan;
Penanganan area genangan
air
 Peningkatan kualitas
Perencanaan dan
pengawasan lingkungan
hidup; pengendalian
pencemaran lingkungan
hidup; pengelolaan RTH;
Pengendalian dan
pengelolaan Limbah B3; dan
pegelolaan persampahan


Pelayanan informasi rawan
bencana, pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana, tanggap darurat
dan logistik bencana
penanganan pasca bencana
melalui rehabilitasi dan
rekonstruksi; pencegahan,

Misi
RPJPD

Misi 4

Fokus Kebijakan

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian



Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan jenis dan kualitas data,
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum
pemerintahan pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain
 Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi

Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik
 Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan
informasi pembangunan daerah
 Peningkatan dan pembinaan
koordinasi dengan pemerintahan
kab./kota dan instansi vertikal
Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan
masyarakat dan pelayanan publik
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang
penanganan dan
penanggulangan kebakaran
 Pengembangan aparatur
melalui Pembinaan pegawai,
penempatan dan kemahiran
kerja aparatur; peningkatan
kualitas layanan
kepegawaian dan penyediaan
data dan informasi;
Peningkatan kapasitas
aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan kepegawaian



Penyelenggaraan
perencanaan dan
pengendalian pembangunan
ekonomi, pemerintahan dan
pembangunan manusia,
serta infrastruktur
kewilayahan; Koordinasi
penyusunan dokumen
perencanaan dan
pengendalian pembangunan



Peningkatan kerjasama
Peningkatan kerjasama
dengan pihak terkait yang
berkapasitas pada
penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan
pembangunan daerah;
Pengembangan dan
penerapan hasil inovasi dan
teknologi
Penyediaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan
publik; serta kebijakan
pembinaan pemerintahan
umum; pengembangan egovernment; evaluasi sakip
dan penataan kelembagaan;
peningkatan aparatur





Penyediaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan
publik; serta kebijakan
pembinaan pemerintahan
umum; pengembangan egovernment; evaluasi sakip
dan penataan kelembagaan;
peningkatan aparatur

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Serang

Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dan dunia usaha dalam pembiayaan
pembangunan daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas kemitraan dan kerjasama
operasional dengan pihak swasta
dalam pembiayaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk
hukum daerah
 Penegakan supremasi hukum



Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum; pengendalian dan
penanganan pelanggaran
peraturan daerah;
pembinaan penyidik PNS



Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum; pengendalian dan
penanganan pelanggaran
peraturan daerah;
pembinaan penyidik PNS

Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai demokrasi
 Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan
penegakan budaya dan perilaku
tentram dan tertib
 Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum

V.1.8 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon
Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Cilegon untuk
Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.15.
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Cilegon
dalam RKPD 2023
Indikator
Pembangunan

Provinsi
Banten 1)

Target Tahun 2023
Kota Cilegon
Teknokratik 1)
RPJMD

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

4,91

Tingkat Kemiskinan (%)

3,29

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
Keterangan :

2)

10,46
Hasil Perhitungan
RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026
1)

2)

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota
Cilegon adalah :
Pengembangan Kawasan Strategis
-

Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi Jalur Ganda KA Rangkasbitung–
Merak

-

Pengembangan

SMK

yang

mendukung

sektor

agribisnis

dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,
teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
-

Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani
terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan
manajer perusahaan (gedung);

Pengembangan Kawasan Perkotaan
-

Pengembangan kawasan perkotaan : Kota Cilegon

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
-

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
secara penuh dan konsisten;

-

Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
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-

Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien
dan efektif;

-

Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

-

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi
Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk
Kota

Cilegon,

yang

diterjemahkan

berdasarkan

arahan

kebijakan

pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon, sebagai berikut :
Tabel 5.16.
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon
Misi
RPJPD
Misi 1

Fokus Kebijakan
Peningkatan pemahaman, penghayatan dan
implementasi norma agama dan nilai budaya
dalam kehidupan bermasyarakat
 Pelestarian dan aktualisasi norma
agama dan nilai budaya
 Fasilitasi Peningkatan sarana dan
prasarana keagamaan dan budaya
 Revitalisasi peran dan fungsi
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana pendidikan
 Peningkatan mutu pendidikan, tenaga
pendidik dan manajemen kependidikan
 Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan
 Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
lembaga pendidikan swasta
 Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masyarakat
 Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan penerapan pendidikan yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha
 Fasilitasi pengembangan pendidikan
kejuruan dan kewirausahaan
 Fasilitasi Pengembangan kerjasama
pendidikan dengan dunia usaha
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Pengelolaan kebudayaan yang
masyarakat pelakunya dalam
daerah kabupaten/kota
 Pengembangan kesenian
tradisional yang masyarakat
pelakunya dalam daerah
kabupaten/kota
 Peningkatan fasilitasi program
lembaga- lembaga keagamaan
dan penggerak kegiatan
keagamaaan di tingkat
wilayah
 Peningkatan sarana
prasarana pendidikan yang
berkualitas dan merata di
seluruh wilayah



Peningkatan sarana
prasarana pendidikan yang
berkualitas dan merata di
seluruh wilayah serta
peningkatan akreditasi
sekolah

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan
 Pengendalian dan pengawasan obat dan
makanan
 Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat
 Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat
 Pembinaan kesehatan lingkungan



Pencegahan dan penanggulangan
penyakit
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
kesehatan masyarakat

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
pelayanan sosial
 Pembinaan dan peningkatan akses
PMKS terhadap pelayanan
kesejahteraan sosial
 Pelayanan dan rehabilitasi sosial


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Peningkatan kualitas
pelayanan Rumah Sakit
ditunjang dengan fasilitas,
utilitas dan SDM yang handal
 Peningkatan kualitas
pelayanan puskesmas yang
ditunjang dengan fasilitas,
utilitas dan SDM yang handal
 Pemenuhan obat dan
perbekalan kesehatan,
perluasan cakupan dan
kualitas pengawasan obat dan
pangan beresiko









Peningkatan kualitas
pelayanan Rumah Sakit
ditunjang dengan fasilitas,
utilitas dan SDM yang handal
Peningkatan kualitas
pelayanan puskesmas yang
ditunjang dengan fasilitas,
utilitas dan SDM yang handal
Pemenuhan obat dan
perbekalan kesehatan,
perluasan cakupan dan
kualitas pengawasan obat dan
pangan beresiko
Rehabilitasi sosial dasar
PMKS dengan prioritas pada
penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta
gelandangan pengemis di luar
panti

Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial
bagi PMKS

Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas
tenaga kerja dan kesempatan berusaha
 Fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan
pelatihan ketenagakerjaan
 Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan
dengan dunia usaha
 Fasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
 Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Peningkatan
taraf
kesejahteraan
kemandirian transmigran
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dan






Peningkatan layanan
informasi ketenagakerjaan
Peningkatan pendidikan dan
pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja berdasarkan
klaster kompetensi serta
fasilitasi pemagangan pada
perusahaan
Pembinaan lembaga pelatihan
kerja

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan




Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon

Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan
atau kesempatan berusaha
Fasilitasi pelayanan perpindahan
penduduk sesuai kebutuhan dan
potensi sumberdaya
Peningkatan kerjasama
penyelenggaraan transmigrasi dengan
daerah lain

Peningkatan
kapasitas
perempuan,
perlindungan anak serta keberdayaan
masyarakat dan desa
 Fasilitasi dan pembinaan kapasitas
kelembagaan perempuan dan
perlindungan anak
 Pembinaan dan pelatihan keterampilan
dan manajemen usaha bagi perempuan
 Peningkatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat dan desa
 Peningkatan kapasitas manajemen
kelembagaan desa
 Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
 Fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pembangunan partisipatif













Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengendalian penduduk
 Peningkatan fasilitasi kapasitas
kelembagaankeluarga berencana
 Fasilitasi peningkatan kualitas
pelayanan keluarga berencana
 Peningkatan kesertaan KB dan
kesehatan reproduksi
Peningkatan pengelolaan
administrasi
kependudukan
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan
administrasi kependudukan
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Peningkatan kapasitas dan
peran lembaga
kemasyarakatan di tingkat
kecamatan
Peningkatan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan
melalui program-program di
bidang ekonomi dan sosial,
dalam upaya mendukung
pencapaian sasaran program
pembangunan
Peningkatan peran
kelembagaan perempuan
dalam pemberdayaan
perempuan
Peningkatan perlindungan
perempuan melalui
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan serta
penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan
Peningkatan upaya
pencegahan dan penanganan
terhadap anak korban
kekerasan dan pemenuhan
hak anak
Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan anak
Peningkatan layanan Keluarga
Berencana
Peningkatan kualitas keluarga
melalui peningkatan peran
serta ormas dalam ketahanan
dan kesejahteraan keluarga
serta usaha lainnya melalui
penguatan kebijakan daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan dan
penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan pencatatan
sipil
Peningkatan edukasi
masyarakat terhadap
kepemilikan dokumen
kependudukan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Peningkatan peran dan partisipasi aktif
kepemudaan dalam pembangunan
 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kepemudaan
 Pembinaan pendidikan dan
keterampilan usaha dan berusaha bagi
pemuda

Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi
olah raga
 Pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga
 Peningkatan prasarana dan sarana
olah raga
 Pembinaan manajemen keolahragaan
Misi 2

Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 Penyederhanaan dan percepatan
pelayanan investasi
 Pemberian insentif pajak bagi investor


Jaminan kepastian hukum berusaha



Promosi investasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas
UMKM dan koperasi
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha
besar dengan UMKM Koperasi
Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk



Optimalisasi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan kelautan
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Peningkatan penerapan
regulasi tentang
sanksi/insentif kepemilikan
dokumen kependudukan
 Peningkatan pemberdayaan
dan pengembangan pemuda
dan kepemudaan terhadap
pemuda pelopor
 Peningkatan pemberdayaan
dan pengembangan organisasi
kepemudaan
 Peningkatan Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan terhadap
Pemuda Pelopor , Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader
 Peningkatan kualitas
pembinaan dan penghargaan
atlet olahraga prestasi,
penyelenggaraan event
olahraga prestasi, serta
pembinaan dan
pengembangan olahraga
pendidikan dan organisasi
olahraga prestasi
 Peningkatan layanan perijinan
dan non perijinan serta
pengelolaan data dan
informasi secara terpadu satu
pintu di bidang penanaman
modal
 Pemberian insentif/fasilitasi
kemudahan berusaha
penanaman modal
 Peningkatan investasi daerah
dengan prioritas pada sektor
pengelolaan limbah industri,
perdagangan dan keuangan
 Peningkatan fasilitasi usaha
pelaku usaha mikro kecil
meliputi konsultasi bisnis,
pendampingan atau inkubasi
usaha, promosi, fasilitasi
akses pembiayaan, pelatihan
bisnis, jaringan kerjasama
usaha serta layanan informasi
usaha
 Peningkatan kemitraan UMK
dengan usaha retail modern
serta pengembangan
kampung UMK



Peningkatan pengelolaan
perikanan tangkap dan
budidaya
Peningkatan nilai tambah
produk perikanan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Diversifikasi,
peningkatan kualitas dan
pengembangan
pasar produk agribisnis
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan
 Pembinaan manajemen usaha


Fasilitasi modal usaha



Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kerjasama perdagangan



Pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna
dalam pengembangan produk
pertanian, perkebunan, kehutanan dan
kelautan

Optimalisasi produktivitas dan pasar produk
industri berbasis sumberdaya lokal
 Optimalisasi dan pengembangan
industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal yang ramah
lingkungan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Peningkatan penyediaan dan
pengembangan sarana
pertanian
 Pengendalian kesehatan
hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner
 Peningkatan penyediaan dan
pengembangan prasarana
pertanian
 Peningkatan pengelolaan
perikanan tangkap dan
budidaya
 Peningkatan nilai tambah
produk perikanan
 Peningkatan penyediaan dan
pengembangan sarana
pertanian
 Pengendalian kesehatan
hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner
 Peningkatan penyediaan dan
pengembangan prasarana
pertanian





Pengembangan produk dan perluasan pasar
industri kreatif dan industri strategis yang
berorientasi ekspor
 Fasilitasi aksesibilitas pasar



Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku industri besar dengan pelaku
industri kecil dan menengah
Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk industri kecil dan
menengah yang mendukung produk
utama industri besar

Diversifikasi
produk
dan
peningkatan
kualitas
produk
perdagangan
yangberorientasi pasar
 Fasilitasi kerjasama perdagangan


Fasilitasi kemitraan usaha antara
pelaku usaha perdagangan besar
(modern) dengan pelaku usaha
perdagangan kecil dan menengah
(tradisional)

- 258 -








Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Kota
(RPIK)
Peningkatan pengendalian
dan evaluasi kepatuhan
industri dalam penyampaian
data ke sistem informasi
industri nasional
Peningkatan pengelolaan
sistem informasi industri
nasional dengan prioritas
pada pemutakhiran data
Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Kota
(RPIK)
Peningkatan pengendalian
dan evaluasi kepatuhan
industri dalam
penyampaian data ke sistem
informasi industri nasional
Peningkatan pengelolaan
sistem informasi industri
nasional dengan prioritas
pada pemutakhiran data
Peningkatan kualitas
pengelolaan sarana distribusi
perdagangan menuju pasar
rakyat ber-SNI

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Pengembangan dan peningkatan
kualitas produk perdagangan yang
berorientasi pasar

Diversifikasi produk wisata dan peningkatan
kualitas pelayanan jasa pariwisata
 Pembinaan keterampilan dan keahlian
SDM pariwisata
 Fasilitasi promosi, pemasaran dan
kerjasama pariwisata
 Penataan dan pengembangan destinasi
pariwisata
 Pengembangan dan peningkatan sarana
prasarana pariwisata
 Fasilitasi kemitraan sinergis antara
pelaku usaha pariwisata
Pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan jasa keuangan
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas sarana dan fasilitas pelayanan
jasa keuangan
 Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi
dalam pengembangan pelayanan jasa
keuangan
Peningkatan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan
 Pembinaan dan pengembangan
distribusi pangan
 Pembinaan dan pengembangan
konsumsi dan keamanan pangan
 Perumusan kebijakan ketersediaan,
cadangan dan kerawanan pangan
 Perumusan kebijakan distribusi, harga
dan akses pangan
 Perumusan kebijakan
penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan
 Pemantapan kelembagaan ketahanan
pangan
Peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
 Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sarana penunjang pelabuhan


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon







Peningkatan investasi daerah
dengan prioritas pada sektor
pengelolaan limbah industri,
perdagangan dan keuangan



Peningkatan diversifikasi
pangan
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan





Pengembangan kelembagaan dan tata
kelola pelayanan kepelabuhanan

Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
 Pengembangan dan peningkatan
jaringan jalan dan jembatan yang
berkualitas

- 259 -

Peningkatan penyelenggaraa n
event-event kreatif dengan
prioritas pada penyelenggaraa
n festival seni budaya dan
fasilitasi pelaku seni budaya
Peningkatan kapasitas SDM
pariwisata dan ekonomi
kreatif



Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pendukung
perhubungan (perelengkapan
jalan, halte, pju dsb nya) serta
melakukan kerjasama
pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
pengelolaan Sarana Angkutan
Umum Massal (SAUM)
Peningkatan kuantitas dan
kualitas jalan dengan
prioritas pada pembangunan
JLU, peningkatan jalan

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan


Pengembangan kerjasama pengelolaan
sistem trasportasi Jawa Sumatera

Peningkatan pelayanan angkutan darat,
kereta api dan ASDP
 Peningkatan daya dukung dan kualitas
sarana terminal dan ASDP
 Revitalisasi jaringan kereta api


Penataan dan pengembangan sistem
dan moda angkutan umum yang
nyaman, aman, terjangkau dan ramah
lingkungan

Peningkatan pelayanan bandar udara
 Pengelolaan bandar udara yang ada


Pengembangan bandar udara perintidi
wilayah selatan

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
 Peningkatan pengelolaan sumberdaya
air (sungai, waduk,embung, situ)
 Pengembangan dan peningkatan
jaringan irigasi
Pengelolaan pengendalian banjir
 Pengelolaan prasarana pengendalian
banjir
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
jaringan drainase
Peningkatan pelayanan air bersih
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sarana prasarana air bersih
Peningkatan pengelolaan persampahan dan
air limbah
 Penataan dan pengembangan
persampahan (TPA, TPS dan limbah
komunal)
 Pengembangan kerjasama manajemen
pengelolaan sampah dan limbah
regional

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
penghubung tingkat
kecamatan dan kelurahan,
jalan akses ke lokasi wisata,
KPT serta jalur evakuasi dan
mitigasi bencana
 Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pendukung
perhubungan (perelengkapan
jalan, halte, pju dsb nya) serta
melakukan kerjasama
pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
pengelolaan Sarana Angkutan
Umum Massal (SAUM)
 Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pendukung
perhubungan (perelengkapan
jalan, halte, pju dsb nya) serta
melakukan kerjasama
pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
pengelolaan Sarana Angkutan
Umum Massal (SAUM)
 Pembangunan dan
peningkatan sistem drainase
perkotaan dan sungai



Pembangunan dan
peningkatan sistem drainase
perkotaan dan sungai



Pengelolaan dan
pengembangan SPAM melalui
jaringan perpipaan



Peningkatan pengelolaan dan
pengurangan persampahan
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah domestik



Peningkatan pelayanan energi dan listrik
 Penataan dan pengembangan jaringan
energi dan listrik
 Peningkatan pemanfaatan energi
alternatif
 Peningkatan pelayanan jaringan listrik
pedesaan
Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika
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Integrasi sistem informasi
layanan pemerintahan,

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan



Penataan dan pengembangan jaringan
telekomunikasi dan informatika secara
terpadu
Fasilitasi pengembangan sarana dan
teknologi telekomunikasi dan
informatika di pedesaan

Peningkatan
pengembangan
perumahan
layak huni dan terjangkau
 Fasilitasi pembangunan perumahan
bagi masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi usaha pengembangan
perumahan
Penataan dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh
 Peningkatan daya dukung prasarana
dan sanitasi lingkungan permukiman
 Fasilitasi relokasi kawasan permukiman
kumuh
Misi 3

Peningkatan
penyelenggaraan
penataan
ruang yang berkelanjutan
 Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu
serasian rencana tata ruang wilayah




Penegakan tertib pengendalian
pemanfaatan ruang
Peningkatan kapasitas kelembagaan
penataan ruang
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang

Pengembangan
pengelolaan
kawasan
strategis berbasis sumberdaya lokal
 Pengembangan kawasan strategis
industri, perdagangan dan jasa di WKP
I
 Pengembangan kawasan strategis
industri, pertanian, perdagangan dan
jasa di WKP II
 Pengembangan kawasan strategis
pertanian di WKP III

Peningkatan kualitas dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
 Pengembangan dan pendayagunaan
teknologi ramah lingkungan dalam
pengembangan aktivitas budidaya
 Pengendalian dan penegakan supremasi
hukum lingkungan hidup
 Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup
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Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
integrasi layanan aduan,
peningkatan layanan jaringan
SPBE, peningkatan layanan
pusat data



Peningkatan kualitas
dokumen perencanaan dan
penyediaan PSU



Peningkatan kualitas
dokumen perencanaan dan
penyediaan PSU



Peningkatan penyelenggaraan
penataan ruang dengan fokus
pada penyusunan RRTR serta
koordinasi dan sinkronisasi
pemanfaatan ruang
Peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi pengendalian
pemanfaatan ruang dengan
prioritas pada penyediaan
ruang terbuka publik yang
representatif dan ramah
difabel serta penyediaan
fasilitas hobi
Peningkatan penyelenggaraan
penataan ruang dengan fokus
pada penyusunan RRTR serta
koordinasi dan sinkronisasi
pemanfaatan ruang
Peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi pengendalian
pemanfaatan ruang dengan
prioritas pada penyediaan
ruang terbuka publik yang
representatif dan ramah
difabel serta penyediaan
fasilitas hobi
Penetapan, pelaksanaan dan
pengendalian Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)
serta penyediaan KLHS
(Kajian Lingkungan Hidup
Strategis)
Pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup melalui
pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup











Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Mitigasi dan penanggulangan bencana alam
 Penataan kawasankawasan rawan
bencana alam
 Fasilitasi penanggulangan bencana
alam

Misi 4

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur
 Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur
 Kompetensi sesuai bidang keahlian



Peningkatan kapasitas dan kualitas
prasarana dan sarana aparatur
Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Peningkatan jenis dan kualitas data,
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan daerah
 Pemutakhiran data dan informasi
pembangunan daerah
 Fasilitasi pelayanan umum
pemerintahan pusat dan daerah
 Peningkatan kualitas perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Peningkatan kerjasama pembangunan
 Peningkatan kerjasama pemerintahan
dengan pemerintah daerah lain


Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Optimalisasi pelayanan
pencegahan, kesiapsiagaan
dan penanggulangan bencana
 Peningkatan sarana prasara
penanggulangan bencana,
penyediaan jalur evakuasi dan
mitigasi bencana,
pemasangan rambu dan
sistem peringatan dini serta
penyediaan tempat evakuasi
bencana sementara dengan
fasilitas pendukungnya
 Peningkatan Peningkatan
kualitas perencanaan
kebutuhan pegawai, promosi
dan mutasi berdasarkan
prestasi dan kompetensi (hasil
assessment), integrasi sistem
informasi kepegawaian,
pemberian TPP berdasarkan
kinerja



Peningkatan kualitas
dokumen perencanaan dan
kualitas pengendalian
pembangunan, serta
pembangunan Satu Data
Pembangunan Daerah



Mendorong percepatan
Kerjasama Pemerintah Swasta
dalam pembangunan
Pelabuhan Warnasari melalui
pendekatan politis, dukungan
regulasi dan perijinan serta
peningkatan tata kelola
manajemen
Peningkatan kerjasama
Pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
optimalisasi pemanfaatan
asset daerah
Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pendukung
perhubungan (perelengkapan
jalan, halte, pju dsb nya) serta
melakukan kerjasama
pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
pengelolaan Sarana Angkutan
Umum Massal (SAUM)

Peningkatan kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan tinggi
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Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan
Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
sumber daya pelayanan publik




Desentralisasi secara bertahap
kewenangan pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan
informasi pembangunan daerah
Peningkatan dan pembinaan koordinasi
dengan pemerintahan kab./kota dan
instansi vertikal

Peningkatan kapasitas pendapatan serta
pengelolaan keuangan dan aset daerah
 Ekstensifikasi, intensifikasi dan
optimalisasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
 Peningkatan kapasitas belanja daerah
berorientasi pada kebutuhan
masyarakat dan pelayanan publik
 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
tata kelola keuangan daerah

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
 Penyelenggaraan pelayanan
publik satu pintu yang
ditunja oleh penguatan
regulasi, tata kelola, sarana
prasarana pelayanan
 Pengelolaan pengaduan
secara terpadu, tindaklanjut
hasil penilaian kepuasan
masyarakat secara
menyeluruh serta mendorong
peningkatan inovasi
pelayanan
 Peningkatan inovasi
pelayanan publik di tingkat
kewilayahan, pengelolaan
pengaduan secara terpadu,
serta tindaklanjut hasil
penilaian kepuasan
masyarakat secara
menyeluruh
 Peningkatan Peningkatan
pengelolaan sdm, asset,
keuangan, perencanaan,
informasi dan kearsipan di
tingkat perangkat daerah
 Optimalisasi penggunaan,
pemanfaatan dan
pemindahtangan an aset
daerah
 Peningkatan kerjasama
Pemerintah dengan Badan
Usaha/Swasta dalam
optimalisasi pemanfaatan
asset daerah

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dan dunia usaha dalam pembiayaan
pembangunan daerah
 Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat
 Pengembangan dan peningkatan
kualitas kemitraan dan kerjasama
operasional dengan pihak swasta dalam
pembiayaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru
 Pembinaan manajeman tata kelola
pemerintahan
 Fasilitasi pembiayaan pembangunan
daerah otonom baru
Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturan perundang-undangan
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai hukum
 Penegakan dan penataan produk
hukum daerah
 Penegakan supremasi hukum
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Peningkatan koordinasi lintas
sektoral dalam peningkatan
ketentraman dan ketertiban
daerah
Peningkatan sinergitas
dengan instansi vertikal,
tomas dan toga dalam
penyelenggaraan ketentraman

Misi
RPJPD

Fokus Kebijakan

Peningkatan
kesadaran
demokrasi
masyarakat
 Peningkatan pemahaman, penghayatan
dan implementasi tata nilai demokrasi


Pembinaan dan peningkatan kapasitas
organisasi masyarakat dan politik

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam
pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
 Peningkatan kesadaran dan penegakan
budaya dan perilaku tentram dan tertib


Peningkatan kemitraan masyarakat
dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPJMD Kota Cilegon
dan ketertiban umum di
tingkat kewilayahan
 Perumusan, pelaksananaan
dan Pemantauan kebijakan di
bidang pendidikan poliitk,
etika budaya politik,
peningkatan demokrasi,
fasilitasi partai politik,
pemilukada serta situasi
politik
 Peningkatan koordinasi lintas
sektoral dalam peningkatan
ketentraman dan ketertiban
daerah
 Peningkatan sinergitas
dengan instansi vertikal,
tomas dan toga dalam
penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum di
tingkat kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada rancangan awal
RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini untuk selanjutnya menjadi bahan
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program
dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dalam penyusunan
rancangan awal RKPD kabupaten/kota.
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BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI.1. Rencana Kerja
Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten
yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah hingga Tahun 2020, maka
disusun Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah untuk Tahun 2023.
Rencana

Kerja

dan

Pendanaan

Daerah

ditujukan

pada

tema

pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023, yaitu “Memperkuat daya
saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi
tahapan modernisasi”.
Rencana

Kerja

dan

Pendanaan

Daerah

mencakup program,

kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan indikatif, lokasi kegiatan
serta kelompok sasaran penerima manfaat. Sebagaimana telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat dalam RKPD Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, serta Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, yang secara simultan sedang
disusun.
VI.2. Pendanaan Daerah
Pendanaan

program

dan

kegiatan

prioritas

selanjutnya

dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain
anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang
memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta
sumber pendanaan lainnya.
V.2.1 Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Apbn
Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan
dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkenaan dengan
hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian
melakukan

sinkronisasi

dan

harmonisasi
- 264 -

dengan

Daerah

untuk

memastikan

dukungan

masing-masing

dalam

pencapaian

target

pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian/lembaga

pemerintah

nonkementerian

dan

Daerah,

sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi teknis merupakan salah
satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ntuk
secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk
mencapai target pembangunan nasional, yang hanya bisa dicapai jika
dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam

Negeri

dengan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas.
Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana kegiatan yang di
danai dari APBN dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan
Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana kegiatan tersebut akan
diusulkan

oleh

Pemerintah

Provinsi

Banten

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana
Pembangunan

(RAKORTEKRENBANG),

Rapat

Koordinasi

Gubernur

(RAKORGUB) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan
Nasional (MUSRENBANGNAS).
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Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang di Danai oleh APBN untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

KEMENTERIAN

266

USULAN DAERAH

VOLUME

SATUAN

LOKASI

KESIAPAN
DAERAH

V.2.2 Rencana Program Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Corporate
Social Responsiblity (CSR)
Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan
kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target
kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya
proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang
dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat
effect multiplier (efek pengganda).
Bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu
skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan
(TJSKBL / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup
banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari
skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang
didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan
program

pembangunan

dan

kesesuaian

dengan

kebutuhan

riil di

masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun
Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.
Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana
TJSKBL Perusahaan meliputi:
a. Sosial, yang di fokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta
pemberdayaan sosial;
b. Pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi Ruang
Kelas

Baru

penambahan

(RKB),
sarana

pembangunan
dan

Unit

prasarana,

Sekolah

beasiswa,

Baru
dan

(USB),

pelatihan

kemitraan dengan perusahaan;
c. Kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya
serta pariwisata;
d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan
pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan;
e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan
pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
f. Pemberdayaan

Masyarakat,

yang

UMKM/IKM;
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difokuskan

pemberdayaan

g. Infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak
huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana
dan prasarana sanitasi serta air bersih;
h. Lingkungan,

yang

difokuskan

pada

bantuan

bibit

pohon,

pembangunan tempat pembuangan sampah.

V.2.3 Rencana Program Dan Kegiatan Sumber Dana Apbd Provinsi Banten
Tahun 2023
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023 untuk
mendukung terwujudnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah,
pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan
pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib,
urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan telah
ditetapkan Program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2 Alokasi Anggaran berdasarkan Urusan
KODE_BU
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

URUSAN/BIDANG URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
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PAGU
INDIKATIF

KODE_BU
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
3
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
4
4.01
4.02
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.07
6
6.01
8
8.01

URUSAN/BIDANG URUSAN

PAGU
INDIKATIF

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN
MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH

Tabel 6.3 Alokasi Anggaran berdasarkan Perangkat Daerah
KODE_PD
1.01.2.22.0.00.02.00
1.02.0.00.0.00.01.00
1.03.0.00.0.00.01.00
1.04.1.03.0.00.01.00
1.05.0.00.0.00.01.00
1.05.0.00.0.00.04.00
1.06.0.00.0.00.01.00
2.07.0.00.0.00.01.00
2.08.2.12.2.14.02.00
2.09.0.00.0.00.01.00

PERANGKAT DAERAH
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Dinas Sosial
Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan Pangan
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PAGU INDIKATIF

2.11.3.28.0.00.02.00
2.13.0.00.0.00.01.00
2.15.0.00.0.00.01.00
2.16.2.20.2.21.04.00
2.17.0.00.0.00.01.00
2.18.0.00.0.00.01.00
2.19.0.00.0.00.01.00
2.23.2.24.0.00.02.00
3.25.0.00.0.00.01.00
3.26.0.00.0.00.01.00
3.27.0.00.0.00.01.00
3.29.0.00.0.00.01.00
3.31.3.30.0.00.02.00
4.01.0.00.0.00.01.00
4.02.0.00.0.00.01.00
5.01.5.05.0.00.01.00
5.02.0.00.0.00.02.00
5.02.0.00.0.00.03.00
5.03.0.00.0.00.01.00
5.04.0.00.0.00.01.00
5.06.5.07.0.00.01.00
6.01.0.00.0.00.01.00
8.01.0.00.0.00.01.00

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pariwisata
Dinas Pertanian
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Badan Penghubung
Inspektorat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Grand Total
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Tabel 6.4 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
KODE
1

PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

2

3

271

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2023 beserta pagu
indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan
tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian
kinerja

pembangunan

yang

akan

diselaraskan

dengan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
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Rencana

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja
dapat berupa keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak (impact).
Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RKPD tahun 2023
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Daerah
menjadi panduan Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program
pembangunan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawabnya. Indikator kinerja daerah pada hakikatnya merupakan akumulasi
kinerja Perangkat Daerah
VII.1.

Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam rancangan awal RKPD Provinsi
Banten Tahun 2023 ini, Indikator Kinerja Daerah dirumuskan dengan
mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, serta Dokumen RPJMN 20202024, khususnya pada lampiran mengenai Arah Pembangunan Wilayah.
Mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun
2023-2026 sedang disusun secara simultan dengan tahapan RKPD,
penetapan IKU Daerah dan IKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah, beserta target kinerjanya, akan diselaraskan dan disempurnakan
pada tahapan RKPD berikutnya. Adapun gambaran capaian dan target
indikator makro pembangunan provinsi banten pada periode sebelumnya,
disajikan sebagai berikut:
Tabel 0-1. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi
Banten Tahun 2021
No

Indikator

1

LPE

2

GRK

3
4

2021
Tahun
Realisasi
2022

2023

2022
Target RKPD

Target
RKPD

Target
RPD

Target
RPJMN

4,27

5,4 -5,8

5,70

Pengangguran

8,98

9,2 – 9,7

7,30

Kemiskinan

6,66

4,99 – 5,4

3,65
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5

IPM

6

Gini Rasio

72,72

74,16
0,370

Sumber : RPD Provinsi Banten 2023 - 2026

Indikator kinerja RKPD Provinsi Banten akan menyajikan penetapan
Indikator

Makro,

penyelenggaraan

Indikator
urusan

Kinerja

Utama

pemerintahan

Daerah,
daerah

dan

indikator

yang

menjadi

tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja urusan
Pemerintahan

yang

meliputi

3

(tiga)

aspek

kinerja

yaitu:

aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing
daerah

VII.1.1

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diukur

melalui

indikator

makro

yang

merupakan

indikator

gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan
ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase
Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia
(IPM) dan lain-lain.
VII.1.2
Aspek Pelayanan Umum
Merupakan segala bentuk pelayanan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah
diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai

upaya

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

seperti

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan
urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

VII.1.3

Aspek Daya Saing Daerah

Merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian
daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi
dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju investasi,
pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, dan
jumlah kunjungan wisatawan.
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Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan
indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7-2. Target Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023
N
O
1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indeks Pembangunan Manusia

3

Indeks Reformasi Birokrasi

4
5

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah)
Opini BPK
(Satuan : Predikat)

6

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Nilai)

7

IPAK

8

Kematangan Organisasi

9

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

10

Harapan Lama Sekolah (HLS)

11

Usia Harapan Hidup (UHH)

12

Persentase jumlah penduduk yang mendapat
perlindungan sosial

13

Indeks Pembangunan Masyarakat

14

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

15

Skor Pola Pangan Harapan (Satauan : Point)

16

Tingkat Kesempatan Kerja (Satuan : Persen)

17

Rasio Digitalisasi Pemasaran UMKM (Satuan
: Persen)
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)ADHB (triliun rupiah)
Persentase capaian kinerja infrastruktur (%)

18
19
20
21
22
23
24

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Persentase capaian per indikator SAKIP ( %)
Persentase capaian indikator kualitas
pelayanan
publik (%)
Zona Integritas
dan Wilayah
Bebas dari Korupsi
Persentase capaian parameter kinerja
penyelenggaraan pemerintahan perangkat
daerah dibawah koordinasi ASDA I
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TARGET

PENANGGUNG
JAWAB
SEKDA

ASDA

ASDA I

25

Persentase capaian parameter kinerja
penyelenggaraan pemerintahan perangkat
daerah dibawah koordinasi ASDA II

ASDA II

26

Persentase capaian parameter kinerja
penyelenggaraan pemerintahan perangkat
daerah dibawah koordinasi ASDA III

ASDA III

VII.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Perwujudan Kinerja Daerah merupakan akumulasi dari capaian
indikator sasaran dan Program yang menjadi tanggung setiap Perangkat
Daerah. Karena itu dalam dokumen RKPD tahun 2023 ditetapkan target
sasaran masing-masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada
dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun
2023-2026 serta memperhatikan rencana strategis Kementerian yang
menjadi Leading Sector. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 7.3
berikut ini :
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023
NO
1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan Sosial

1101
1
1
1102
1
1
1106
1
1201

Pendidikan
Harapan lama sekolah
Rata rata lama sekolah
Kesehatan
Usia Harapan Hidup (UHH)
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial
(%)
Ketenaga Kerjaan

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2

ASPEK PELAYANAN UMUM

2

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1101

Pendidikan

2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah

2

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

1102

Kesehatan

2

Angka Kematian Ibu

2

Angka Kematian Bayi

2

Angka Kesakitan
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TARGET
CAPAIAN
3

NO
1
2
1103

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2
2

Persentase kondisi mantap jalan provinsi
Perencanaan pembangunan jalan baru

2
2

Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Persentase penyediaan prasarana air baku

2

Persentase luas sawah beririgasi

2
1104

TARGET
CAPAIAN
3

Persentase penanganan banjir dan abrasi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum
layak

2

Persentase rumah tangga dengan akses air minum
jaringan perpipaan

2

Penyiapan TPA Regional

2

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh
rumah layak huni

2

Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat
program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh
fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Presentase permukiman yang tertata

2
2

Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air
minum curah lintas kabupaten/kota

2

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota

2
1105

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Provinsi
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
Perlindungan Masyarakat

2

Indeks Resiko Bencana (IRB)

2

Indeks Ketahanan Daerah

2
2
1201
2
1202

Persentase Perda yang ditegakkan
Capaian Komponen IDI
Ketenaga Kerjaan
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Perlindungan Anak

1203
2
1205

Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Daerah
Lingkungan Hidup
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serta

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2

NO
1
2

Indeks Kualitas Udara

2

Indeks Kualitas Air

2

Indeks Kualitas Air Laut

1206

Administrasi Kependudukan dan Capil

2

Persentase cakupan kepemilikan NIK (%)

2

Indeks Pembangunan Keluarga

1207
2
1208
2
1209
2
2
1210

Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Desa Membangun
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)
Perhubungan
Persentase pemenuhan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Penyediaan SAUM Perkotaan
Komunikasi dan Informatika

2

Indeks
SPBE
Elektronik)

(Sistem

Pemerintahan

2

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

1211

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berbasis

2

Persentase UMKM Naik Kelas (satuan : Persen)

2

Persentase Koperasi yang Berkualitas (satuan : Persen)

1212

Penanaman Modal

2

Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Satuan : Triliun)

2

Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan (Satuan : Poin)

1213

Kepemudaan dan Olahraga

2

Indeks Pembangunan Kepemudaan

2

Indeks Pembangunan Olahraga

1214

Statistik
-

1215
2
1216
2
1217
2

Persandian
Indeks SPBE (Nilai)
Kebudayaan
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Perpustakaan
Nilai Budaya Literasi
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TARGET
CAPAIAN
3

NO
1
1218

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2
Kearsipan

2

Indeks Pengelolaan Arsip (Nilai)

2

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2001
2
2002
2
2
2003
2
2
2
2
2004
2
2005

Kelautan dan Perikanan
NTUP Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan :
Orang)
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Satuan : Rp)
Pertanian
Persentase Peningkatan Produksi
Umbi2an) (Satuan : Persen)
Persentase Peningkatan Produksi
Persen)
Persentase Peningkatan Produksi
Persen)
Persentase Peningkatan Produksi

Pangan (Padi, Jagung, dan
Hortikultura (Satuan :
Perkebunan (Satuan :
Peternakan (Satuan : Persen)

Kehutanan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Energi dan Sumberdaya Mineral

2

Pengembangan Energi Baru Terbarukan

2

Rasio Elektrifikasi

2006
2
2
2007
2
3

Perdagangan
Pertumbuhan Ekspor Komoditas Unggulan Daerah (Satuan :
Persen)
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Satuan
: Persen)
Perindustrian
Kontribusi PDRB Industri Banten terhadap Nasional (Satuan :
Persen)
Fokus Administrasi Pemerintahan

3001

Administrasi Pemerintahan

3

Indeks Kualitas Kebijakan

3

Nilai LPPD

3

Persentase fasilitasi hubungan antar lembaga

3

Persentase capaian kebijakan administrasi pembangunan

3002
3
3003
3

Pengawasan
Maturitas SPIP
Perencanaan
Capaian indikator perencanaan kinerja (Nilai)
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TARGET
CAPAIAN
3

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2

NO
1
3
3004

Capaian indikator pengukuran kinerja (Nilai)
Keuangan

3

IPKD (Nilai)

3

IPA (Nilai)

3

Kemandirian keuangan Daerah

3005

Kepegawaian

3

Indeks Merit Sistem

3

Indeks Profesionalitas ASN

3006

Pendidikan dan Pelatihan

3
3007

TARGET
CAPAIAN
3

Komponen Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN
Penelitian dan Pengembangan

3

Indeks Inovasi Daerah (Leveling)

3

Persentase Penelitian yang ditindaklanjuti

3

ASPEK DAYA SAING DAERAH

3

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Provinsi (Pasal 22 Perda
5/2017 - RTRW)

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah, penetapan indikator kinerja dan target kinerja tersebut
mempedomani serangkaian peraturan perundangan mengenai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur ketentuan
mengenai

penetapan

dan

pengukuran,

pengumpulan

data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah.
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BAB VIII PENUTUP
RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari
RPJM ke-5 (Tahun 2023-2025), atau tahap modernisasi, dalam RPJPD
Provinsi Tahun 2005-2025. Untuk itu, setelah melalui analisis terhadap
gambaran umum kondisi Daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah periode sebelumnya, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah,
penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan
pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 20202024, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 mengambil tema “Memperkuat
daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai
fondasi tahapan modernisasi”.
Karena Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Banten

Tahun

2023-2026

secara

bersamaan

sedang

dirumuskan,

Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun
berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun Tahun 2023-2025, serta
Program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pada tahapan
berikutnya, RKPD Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026,
dengan mengacu pada RKP Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri mengenai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.
Mengingat
diselenggarakan

tahapan
secara

penyusunan
simultan

Renstra

dengan

Perangkat

penyusunan

Daerah
Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026,
Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini merupakan
panduan bagi penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
Adapun

perumusan

rencana

program,

kegiatan,

indikator

kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, secara
resiprokal akan diselaraskan dalam tahapan penyusunan RKPD, Renstra
PD, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023-2026.
Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah lingkup Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota
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dan antar kabupaten/kota, Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun
2023 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Awal RKPD
Kabupaten/Kota. Dalam menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2023,
Kabupaten/Kota

melakukan

penyelarasan

sasaran

dan

prioritas

pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota, dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi
serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi pada tahun
2023.
Kami berharap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini,
yang dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan para
pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, memperoleh
masukan dan saran penyempurnaan untuk peningkatan kualitas RKPD
Tahun 2023 pada tahapan berikutnya.
GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM
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